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Prinses Beatrixfonds
Van 10 t/m16 september is er door vrij-

willigers van het Prinses Beatrix Spier-

fonds gecollecteerd in Kortenhoef. Samen 

hebben zij een prachtige opbrengst van 

€ 1.077,22 opgehaald voor wetenschap-

pelijk onderzoek naar spierziekten. Hebt 

u de collectant gemist, maar wilt u toch 

nog een bijdrage overmaken? Doneren 

kan ook via de online collectebus van het 

fonds. Ga naar www.prinsesbeatrixspier-

fonds.nl/collectebus en doneer een bedrag 

voor onderzoek naar spierziekten.

Nierstichting
Afgelopen week was de jaarlijkse collecte 

van de Nierstichting. Heeft u ons onver-

hoopt gemist dan kunt u alsnog uw bij-

drage leveren. Doneer eenmalig € 2,00 

(exclusief telefoonkosten) door het woord 

NIER per SMS te sturen naar 4333. Tevens 

wil de Nierstichting alle collectanten har-

telijk  bedanken voor hun inzet afgelopen 

week. Lijkt het u ook fijn om iets voor 

een ander te betekenen, de Nierstichting 

kan altijd nieuwe collectanten gebruiken. 

Check de site www.nierstichting.nl of 

neem contact op met de collectecoördina-

tor Brigitte Plagge 06-2745 3085

NEDERHORST DEN BERG- Toen 

Catherina Steenmetz op 22 sep-

tember 1917 in Nieuwersluis het 

eerste levenslicht zag, was de Eerste 

Wereldoorlog nog aan de gang. 

Daar heeft ze weinig van mee ge-

kregen, wel weet ze nog als de dag 

van gisteren hoe je met één knopje 

elektrisch licht in huis kreeg. Een te-

rugblik op een eeuw met Catherina 

Middelkoop- Steenmetz uit de Van 

Goyenstraat uit Nederhorst den 

Berg.

DOOR: HERMAN STUIJVER

“Als er een auto door de straat reed, dan 

keek je met open mond. Dat was heel 

bijzonder” vertelt mevrouw Middel-

koop. “Ach, weet u, steeds denk ik ‘wat 

er nu komt, dat is het allerbeste’. Ik weet 

nog dat het stoffer en blik een stofzuiger 

werd. Maar het houdt nooit op. Er is al-

tijd wel iets nieuws.”

Alleen aan die rottige knopjes op een 

mobieltje heeft mevrouw een grondige 

hekel. 

Ze is omringd door familie, buren en 

burgemeester Ossel die ademloos luis-

tert naar de verhalen van deze vitale 

100-jarige. Haar jongste zusje Truus van 

89 jaar is ook op de koffie met gebak, 

evenals talloze buren. Truus was net als 

haar ook getrouwd met een Middel-

koop, ze woont vlak achter haar oudste 

zus. Henk, de echtgenoot van Catheri-

na, overleed al 33 jaar geleden. “Dat is 

het mooiste van alles, al die mensen om 

mij heen. Dat houdt mij ook op de been. 

Dat ik zoveel goede buren en familiele-

den heb. Ik zwem er bijna in.” Dochter 

Dineke komt vrijwel dagelijks langs en 

ook zoon Jaap is vaak van de partij. Sa-

men met haar kinderen, schoondoch-

ter, schoonzoon, de vier kleinkinderen 

en drie achterkleinkinderen vormt Ca-

therina een hechte band. 

Elk jaar viert mevrouw Middelkoop 

haar verjaardag met een dagje uit met 

de hele familie. Vorig jaar waren ze in 

Noordwijk, een fotoboek getuigt van 

een heerlijke zonnige dag. Ook de bu-

ren spelen een grote rol in het leven 

aan de Van Goyenstraat. De eeuweling 

wordt zorgvuldig gekoesterd, sommi-

gen komen bijna dagelijks over de vloer. 

Daarom kan mevrouw nog zelfstandig 

wonen. “Ze kookt zo lekker. Als ik bin-

nenkom, dan komen de geuren je te-

gemoet” zegt een buur-

vrouw. “Nou, gewoon 

Hollandse pot, hoor” 

voegt de jubilaris eraan 

toe. Die jarenlang, vanaf 

haar 14e, in de huishou-

ding werkte in Hilver-

sum. Totdat ze trouwde 

met Henk na de Tweede 

Wereldoorlog. Het echt-

paar woonde aanvanke-

lijk in een klein huisje 

aan de Voorstraat, samen met het an-

dere echtpaar Middelkoop. Daarna ver-

huisden ze naar Overmeer en nu woont 

ze sinds 1992 in deze seniorenwoning. 

“Je kunt nooit iemands leven van tevo-

ren bepalen. En hoe het met je gaat, ligt 

grotendeels aan je eigen aard. Ik hou 

niet van zeuren en ik wil altijd eerlijk 

zijn” vervolgt mevrouw. Die de huisarts 

zelden ziet verschijnen. “Ik ben geluk-

kig met mijn verstand nog goed in orde. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ze me maar 

een pilletje moeten geven als ik in de 

war zou raken.” Dat mevrouw nog van 

wanten weet, ervaren ze op de kaart-

club waar ze wekelijks nog heel goed 

het puntentotaal uitrekent. Bovendien 

gebruikt mevrouw een tablet, waarop ze 

de burgemeester met drie swipes haar 

Facebookpagina laat zien. Daarnaast is 

de 100-jarige verslaafd aan lezen, met 

haar dochter leent ze regelmatig pit-

tige romans uit de bieb. Afgelopen za-

terdag was er een groot eeuwfeest in 

100-jarige Catherina Middelkoop 
omringd door geliefden 

het Spieghelhuys met 60 familieleden uit 

het hele land. Speciaal voor de komst van 

de burgervader heeft mevrouw nog een 

nieuwe vloerbedekking laten leggen. “Het 

was binnen een paar uur gebeurd. Ik moest 

het huis uit en toen ik terugkwam, was het 

klaar. Ik moest wel zelf betalen, hoor” zegt 

ze lachend. Burgemeester Ossel is onder de 

indruk en maakt de afspraak dat hij volgend 

jaar op dezelfde tijd en zelfde plek weer een 

ontmoeting heeft met Catherina Middel-

koop- Steenmetz.

WIJDEMEREN- In een brief aan de 

gemeenteraad schrijft waarnemend 

burgemeester Ossel dat hij ‘verrast’ 

is door de brief van Gedeputeerde 

Staten. Hij ziet het schrijven niet als 

een tussenstand, maar als een voor-

aankondiging van het standpunt 

dat Wijdemeren moet fuseren.

De keuze is of Wijdemeren wel of niet 

eigen initiatief neemt. De provincie 

wil hoe dan ook een fusie om de be-

stuurskracht op peil te houden. Weinig 

ruimte voor diversiteit in opvattingen, 

schrijft de burgemeester. Anderzijds 

constateert de heer Ossel dat de raad 

geen standpunt heeft bepaald waar de 

meerderheid achter stond. Voorts geeft 

hij een opsomming van activiteiten die 

bedoeld zijn om de bestuurskracht te 

versterken. Er komt een kernenbeleid 

dat met de burgers wordt besproken. 

Wijdemeren zal opnieuw samenwer-

king zoeken met andere gemeentes in 

de regio om praktische zaken als per-

soneel, gebouwen, ict, faciliteiten e.d. 

beter te regelen. Er wordt 8 ton geïnves-

teerd in de bestaande organisatie en de 

knelpunten worden op een rijtje gezet. 

Freek Ossel stelt uitdrukkelijk dat de 

gemeenteraad het beleid bepaalt, zijn 

rol is slechts ondersteunend. Toch 

vraagt hij aandacht voor: de voor- en 

nadelen voor de inwoners, de dienst-

verlening, het kernenbeleid, behoud 

van voorzieningen en belangrijke lo-

pende dossiers. Naast alle bestuurlijke 

argumenten en ideeën over identiteit 

en verbondenheid behoort ook de in-

houd voor de burgers een plaats te krij-

gen. 

Tot slot vraagt hij de raad of men be-

hoefte heeft aan een gesprek met gede-

puteerde Van der Hoek in oktober. 

Burgemeester verrast door fusiebrief provincie
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 1 okt.: 09.30 uur: 
 R. Simileer.
◗ St. Martinus     
 Za. 30 sept.: 19.00 uur: 
 R. Simileer. 
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 1 okt.: 09.30 uur: 
 E. Kaak.

Verzorgingshuizen 
◗  De Kuijer 
 Wo. 4 okt.:  11.00 uur:  W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 1 okt.: 10.00 uur:  
 Ds. R. van Duyn.
 19.00 uur: Taizédienst.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 1 okt.: 10.00 uur:  
 Ds. R. Beltman.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 1 okt.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 1 okt.:  09.30 uur:  
 Ds. E. J. van Katwijk.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 1 okt.: geen dienst. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 1 okt: 10.00 uur: 
 H. van Hall
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 1 okt: 10.00 uur: 
 Ds. Klaas de Vries  

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur 
en voor de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 
Aanleveren advertenties

Als EPS of PDF (HR) 
bestand voor  vrijdag 16.00 uur.
www.weekbladwijdemeren.nl

GooiTV
Vanaf 27 september zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

TV Magazine met o.a. Rope Skippers uit Hong Kong, activiteiten in 

de Zandzee, korendag Vestival Vokaal, dassen in het Naardermeer en 

het Havenfestival in Huizen;  In RegioHub de vooraankondigingen 

voor Stoptober en de beleefdag Beter in het Groen. GooiTV is te zien 

bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
vr. 29 sep. 19.30 u. Uilen op Boekesteijn  Bez. Centr. NM; ’s-Graveland

za. 30 sep. 11.00 u. Taxatiedag t.b.v. Stalpaertkerk NH- kerk, ’s-Graveland

za. 30 sep. 13.00 u. Open Huis Hist. Kring (tot 16.00 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef

za. 30 sep. 14.00 u. Feestmiddag Bergse ouderen Bergplaats, NdB.

za. 30 sep. 20.15 u. Theater Draad (terugspeeltheater) Dillewijn, Ankeveen

zo. 01 okt. 15.00 u. D3D Jamsessie   De Drie Dorpen, Ankeveen

zo. 01 okt. 16.00 u. Praisedienst   Willibrordkerk, NdB.

di. 03 okt. 20.00 u. Commissie Maatsch. & Soc. Zaken Rading 1, Loosdrecht

wo. 04 okt. 09.30 u. Koter & Groter Café  Julianaweg 11A, Kortenhoef

wo. 04 okt. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie Rading 1, Loosdrecht

do. 05 okt. 13.30 u. Wandeling Hilverbeek  vertr: Leeuwenlaan 34, Gr.

do. 05 okt. 20.00 u. Commissie Bestuur & Middelen Rading 1, Loosdrecht

do. 05 okt. 20.00 u. Lezing Moestuintjes op Mars Sterrenwacht, Bez. NM; Gr.

do. 05 okt. 20.15 u. Pianorecital Nino Gvetadze Oude Kerkje, Kortenhoef

6, 7, 8 okt.  Kermis in Ankeveen  Ankeveen

vr. 6 okt.  20.15 u. Kamermuziek: Pianoforte Mozart Jagthuis, Middenwg88, NdB.

za. 07 okt. 09.00 u. Bazaar PKN-kerk   Bergplaats, NdB. 

za. 07 okt. 15.00 u. Kamermuziek: Pianoforte en viool Jagthuis, Middenwg88, NdB.

za. 07 okt. 20.15 u. Kamermuziek: Pianoforte en cello Jagthuis, Middenwg88, NdB.

za. 07 okt. 20.15 u. Concert op de Berg: Fancy Fiddlers Willibrordkerk, NdB. 

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

•  24/7 zelf bereikbare opslagruimtes
• Ruimtes vanaf 5m2 t/m 35 m2

• Schoon - beveiligd - verwarmd
• Te huur p/week, zakelijk + particulier

€ 5,00 p/m3 - p/mnd 
Contact: 035-656 3517 info@verhuizers.nl



Weekblad Wijdemeren  3Woensdag  september 

Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

(foto: Douwe van Essen // WWK)

WIJDEMEREN- Twee van de 

vijf bespreekpunten schoof de 

Wijdemeerse raad door naar een 

volgende raadsvergadering. Het 

debat over de fusie met Hilversum 

krijgt een langere voorbereiding en 

het besluit over de herinrichting van 

de Oud Loosdrechtsedijk wordt een 

maand later genomen.

D66-fractievoorzitter Joost Boermans 

had voorafgaand aan de officiële ge-

meenteraad van donderdag jl. met alle 

raadsleden overlegd. De brief waaruit 

blijkt dat de provincie vasthoudt aan 

een fusie met Hilversum is dusdanig 

belangrijk dat alle partijen, behalve 

OLib, eerst met elkaar willen praten om 

een zo breed mogelijk draagvlak te cre-

eren, legde Boermans uit. Ook zou hij 

graag willen dat de inwoners nog com-

mentaar kunnen leveren. Martin Vuyk 

van de Onafhankelijk Liberalen deed 

als enige niet mee, zijn partij meent 

dat de provincie weet wat goed is voor 

Wijdemeren. Hij hekelde de opstelling 

van alle partijen, behalve de VVD, in 

de afgelopen jaren. Het CDA was 180 

graden gedraaid, PvdA/GrL die één ge-

meente Gooi en Vechtstreek wilde, was 

vanwege het coalitiebelang meegegaan 

en D66 ging in tegen hun eigen gedepu-

teerde (Van der Hoek, D66 -red.). CDA- 

voorman Jan Verbruggen betreurde 

dat Vuyk zo uithaalde, het droeg niet 

bij aan de eenheid. Als voorschot op 

het komende debat zei Verbruggen dat 

hij dacht aan een klankbordgroep per 

dorp en aan een intensivering van de 

ambtelijke samenwerking. Zijn voor-

naamste conclusie was dat ‘wij’ aan het 

stuur zitten. Andere partijen reageer-

den korter of langer, de een was verrast 

door de provinciale brief, de ander niet. 

Namens Dorpsbelangen merkte René 

Voigt op dat het alleen nog maar lijkt te 

gaan over Hilversum en Wijdemeren, 

de andere Gooise gemeenten hebben 

nog andere keuzes. Volgens Gert Zagt 

van De Lokale Partij mag Wijdemeren 

hangen van Haarlem, maar mogen we 

zelf uitkiezen aan welke strop. Een da-

tum voor een vergadering was nog niet 

bekend, doch dat zal ruim voor de pro-

vinciale deadline van 7 november zijn. 

Uitstel door protesten

Het besluit over de reconstructie 

van het wegdek van de Oud Loos-

drechtsedijk tussen de rotondes wordt 

een maand uitgesteld. Maar wethouder 

Reijn wil wel met alle macht proberen 

om de werkzaamheden vóór het vaar-

seizoen, vanaf april 2018, af te ronden. 

Omdat er plotseling veel boze mails en 

handtekeningen (70) tegen het huidige 

plan zijn, wil de wethouder nog eens 

overleggen met de aanwonenden. “Ik 

wil voorkomen dat de mensen den-

ken dat Reijn weer iets doorduwt. Ik 

wil geen tegenstellingen oproepen” zei 

Reijn. Hij blijft erbij dat het een prima 

plan is en dat de maatvoering klopt, 

de rijbaan gaat van 6.60 m. breedte 

naar 6.10 m. en het verhoogde fietspad 

wordt ook breder, namelijk 1.50 m. (was 

1.20 m.) De discussie ging vooral over 

die wegbreedte op papier. Met name 

Alette Zandbergen van de DLP vocht 

de breedte van het wegprofiel aan. 

Ze zei dat Reijn goochelde met getal-

len. Bij de huidige breedte van 6.60 m. 

zou hij de ‘gehate’ ribbels (30 cm. links 

en rechts) meetellen en bij het nieuwe 

ontwerp met schuin oplopende ban-

den aan de zijkanten worden die wel bij 

het fietspad meegenomen. Het platte 

fietsoppervlak blijft 1.20 m. stipuleerde 

zij. Mevrouw Zandbergen vond dat de 

veiligheid minder zou worden, omdat 

Raad schuift belangrijke besluiten door

het brede wegdek zou uitnodigen tot har-

der rijden. Bovendien zouden de fietsvoor-

zieningen niet passen in de toeristische 

ambities van Wijdemeren. Veel raadsleden 

waren onaangenaam verrast door de be-

zwaren, want voor de zomervakantie leek 

het erop dat de bewoners tevreden waren 

met een betere afwatering, het niet aanleg-

gen van drempels en geen middengeleiders. 

“Als de aanwonenden dat niet willen, hoe 

wil je dan de snelheid verminderen? “ vroeg 

de wethouder. Die erop wees dat 85% van 

de 5000 gemeten voertuigen langzamer 

rijdt dan 50 km. Reijn kon de ommekeer 

in reacties wel verklaren. Een ingezonden 

brief van Zandbergen in de Nieuwsster met 

de kop ‘Racebaan voor 1,7 miljoen’ had ge-

zorgd voor stemmingmakerij. Onterecht, 

vond Reijn, want hoe je het ook bekijkt, 

meer ruimte is er niet. “Dit is het maximaal 

haalbare”. Veel geld gaat onder de grond om 

droge voeten te houden op de Dijk. Dat zal 

hij ook uitleggen in de komende maand. 

‘s- GRAVELAND- Vorige week sloot 

de inschrijving bij Woningnet van de 

42 appartementen van nieuwbouw-

project De Oranjerie in ’s-Graveland. 

Maar liefst 641 mensen hebben zich 

hiervoor ingeschreven. Op dit mo-

ment vindt de toewijzing plaats. 

Het Gooi en Omstreken plaatste in 

week 35 en 36 de woningen van nieuw-

bouwproject De Oranjerie op Woning-

net. Binnen twee weken hadden zich 

in totaal 641 belangstellenden gemeld, 

waarvan 371 starters en 270 doorstro-

mers. De gelukkige kandidaten kregen 

vanaf 19 september bericht. 

Bas blij

De 23-jarige onderwijzer Bas Kers 

maakte een dansje van blijdschap toen 

hij via de mail las dat hij een van de 

gelukkigen was. “Ik stond 4,5 jaar in-

geschreven. Ik had er niet helemaal op 

gerekend.” Bas wijst erop dat hij een 

voorlopig kandidaat is, want nu moet 

Bas een van de gelukkigen

Volop belangstelling voor Oranjerie
hij allerlei documenten inleveren om te 

bewijzen dat hij rechtmatig aanspraak kan 

maken op een appartement. Dus kopietjes 

maken van je paspoort, salarisadministra-

tie en een bewijs zoeken dat je een Kor-

tenhoever bent, enzovoort. Nog een paar 

maanden en Bas kan met 41 anderen in een 

landhuis gaan wonen aan het Noordereind. 

Nieuwbouwappartementen

Het Gooi en Omstreken heeft De Oranjerie 

voor zowel starters als doorstromers ont-

wikkeld, om zo de doorstroming op de wo-

ningmarkt te bevorderen. Het gloednieuwe 

complex komt op de plek van het voorma-

lige verzorgingshuis Brugchelen. Er komen 

in totaal 42 comfortabele, energiezuinige 

en betaalbare twee- en driekamerappar-

tementen bestemd voor één- tot tweeper-

soonshuishoudens. De appartementen zijn 

voorzien van vloerwarming in alle vertrek-

ken, die is aangesloten op een HR-ketel. De 

oplevering staat gepland voor eind dit jaar. 

Burgemeester Ossel beëdigde drie 

nieuwe fractie-assistenten. 

Zij zweren of beloven onder andere dat 

ze zonder giften of gunsten hun werk 

zullen doen en dat ze geen geschen-

ken zullen aanvaarden. En dat ze zich 

zullen houden aan de wetten. Bij een 

eed antwoord je ‘Zo waarlijk helpe mij 

God almachtig’ en bij de belofte (met 

dezelfde tekst) zeg je ‘Dat verklaar 

en beloof ik’. Dat deden vorige week 

Kerstin Heuperman voor de VVD en 

Marleen van Hoeve 

en Max Schouten 

voor PvdA/Groen-

Links. Ook mevrouw 

Olgers en de heer 

Smeulders werden 

benoemd als plaats-

vervangend griffier. 

(v.l.n.r.) 

Kerstin Heuperman, 

Marleen van Hoeve 

 en Max Schouten

Drie nieuwe fractie-assistenten

Praisedienst
Op zondag 8 oktober is er om 16.00 uur 

een Praisedienst in de Willibrordkerk te 

Nederhorst den Berg. 



Woensdag  september 4 Weekblad Wijdemeren

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

Binnenkort in City of Wesopa: 

vr. 29 en za. 30 sept. cabaret, 

za. 30 sept. toneel, zo. 1 okt. ca-

baret, jeugd en film, do. 5 okt. 

film, vr. 6 okt. muziek, za. 7 okt. 

film en live muziek.  Info: www.

wesopa.nl

Zaterdag 7 oktober Bazaar in 

de Bergplaats in Ned. den Berg 

van 9.00-16.00 uur.

Zondag 8 oktober Praisedienst 

in de Willibordkerk in Ned. den 

Berg om 16.00 uur.

Vanaf 1 okt. zal de ontmoe-

tingsgroep in ’t Wijdehuis, 

verplaatst worden naar de 

ma.middag, 12.30 – 16.30 uur. 

‘t Wijdehuis, een ontmoetings-

plek voor iedereen die een 

steuntje in de rug nodig heeft 

om iets te ondernemen. Op 

ma.- en do.middag van 12.30 – 

16.30 (incl lunch + koffie/thee, 

kosten €5,00). Wilt u meer we-

ten of zich aanmelden: Herma 

Kleve, Versa Welzijn, hkleve@

versawelzijn.nl of 035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8-10 uur in de Bergplaats, 

Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 

bent van harte welkom!

Elke donderdagavond klaver-

jassen in ’t Achterom (achter 

r.k. kerk aan de Kerklaan in 

Kortenhoef). Tussen 21 sept. en 

26 april, aanvang 20 uur. Com-

petitie of gewoon gezellig. 

We gaan weer gezellig klaver-

jassen in de sportkantine de 

Blijk op dinsdag avond van 

20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 

september tot mei/juni. Nieuwe 

leden  van harte welkom

Kort nieuws

Voor de bezorging van geneesmiddelen op de fiets is 

de ’s-Gravelandse Apotheek per direct op zoek naar scholieren die:

16 jaar of ouder zijn,
serieus, vriendelijk en nauwkeurig zijn,

op zoek zijn naar een leuk, goed betaald baantje en
eén of meer middagen per week beschikbaar zijn van 16.00 tot 19.00 uur.

Ben je geïnteresseerd, stuur een bericht met je gegevens naar Heleen Kuijper

heleen@gravelandseapotheek.nl  

www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

 

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

  

heerlijke limonadesiroop

www.delekkerstesiroop.nl

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

PIANO-PEDAGOGE NdB e.o.

Individuele pianolessen voor

volwassenen en kinderen.

Lessen aan huis mogelijk. Info:

Angela van Hal, 06-40620276

Het is weer tijd voor de 

Sloten. Voor handmatig 

Sloten belt u 06-24920317

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Dansen met Body&Soul !

v.a.19 Sept in Loosdrecht

Di/ Do, gratis proefles

tel: 0626122790 

fb@yogadancebyrenee

*MV HAIRSTYLING*

Uw professionele 

haarstylist aan huis.

06 51140404

www.mvhairstyling.nl

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Kwekerij Krijn Spaan

Kortenhoefsedijk 171

Bloembollen, heesters

vaste planten e.d.

Restaurant Vlaar zoekt part-

time afwassers voor één of 

meerdere avonden per week. 

Interesse? Meld je aan om een 

proefavond te komen werken, 

uiteraard tegen betaling. RES-

TAURANT VLAAR, Noorder-

einde 129 in ’s-Graveland, tel. 

035-6561661.  

Aangeboden Huishoudelijke

Hulp. tel: 06 858 127 97

Keramiek Janneke Tol 

Janneke Tol geeft op

dinsdagmorgen en donder-

dagavond boetseerles in

Ankeveen.Info:06-23811895

tol.janneke@gmail.com

Scheiden los je samen op 

www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Iphone 6 scherm reparatie

Nu € 69,95

pc-wijdemeren.nl

Haal en breng service

035-8884637

Uw opruimcoach: 

www.need2organize.nl 

0650501037

Cito Transport: Lev: zand, 

grond, grind, ook in bigbags le-

verbaar. Gemalen veengrond, 

menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/

betonklinkers. Middenweg 106, 

Ned. Den Berg. 0294-251451.

NAJAAR! Tuingereedschap 

scherp? Keuken- en tafel-

messen al scherp?

HAGEN - slijperij 

Trapgans 2A Ankeveen

PHONEUSHOP 

NOORDEREINDE 9

Wij leveren alle mobiele 

telefoons en abonnementen

Verkoop-Reparatie-Advies

Koffie & Thee staan klaar

Noordereinde 9 ‘s-Graveland

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Hoi Wendy,altijd vrolijk.

Herinner je KorteNoorder

weg H’sum2009?Reactivate&

More, erg gezellig met jou

te werken,als jij dat ook

vond, vind ik het leuk om

van je te horen en hoe het

met je gaat: 06-45691745 

bgg bel ik je terug.

Groet, ex-collega Dirk S.

Aikido

nieuwe kennismakings-

cursussen starten op

woensdag in Hilversum

www.masakatsu.nl

Kopij

Aanleveren van tekst 

Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur en 

voor de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Foto’s aanleveren als JPG be-

stand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 
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Ondernemers

WIJDEMEREN– Ondernemend 

Wijdemeren (OW) hield op dinsdag 

19 september in samenwerking 

met de gemeente een netwerkbor-

rel in het gemeentehuis. Een ideale 

gelegenheid voor ondernemers om 

informeel contact te leggen met het 

lokale bestuur. 

Vier thema’s van dit moment werden 

door even zovele wethouders onder 

de aandacht gebracht: het Gebieds-

akkoord Oostelijke Vechtplassen, de 

fysieke toegankelijkheid van gebou-

wen, inwoners van Wijdemeren met 

een afstand tot de arbeidsmarkt en 

de herinrichting van de Loosdrechtse 

dijken. Deze week aandacht voor het 

Gebiedsakkoord.

Opening

Interim burgemeester Freek Ossel 

opende de avond. Hij begon met aan 

te geven dat OW een bloeiende ver-

eniging is en veel leden kent, zelfs 

meer dan haar equivalent in Hilver-

sum. “Wij vinden het prettig om deze 

avond een aantal ontwikkelingen met 

jullie te delen. Soms hebben we met 

elkaar te maken bij een samenwer-

king, soms staan we tegenover elkaar. 

Daarom willen we vanavond niet al-

leen informeren maar ook graag 

feedback krijgen.” Voorzitter van OW 

Wim Lorjé voegde aan zijn woorden 

toe dat hij het fijn vond samen met de 

gemeente te kunnen optrekken. “Kor-

tere lijnen in een steeds complexere 

samenleving. Het is een illusie dat 

procedures eenvoudiger worden“, al-

dus Lorjé. Ook zaken die protest ople-

veren en tegelijkertijd kansen bieden 

aan ondernemers - zoals de beoogde 

waterverbinding tussen Kortenhoef 

en Loosdrecht - zijn gebaat bij een 

avond als deze gezien het informa-

tieve karakter ervan.

Gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen

Wethouder Jan Jaap de Kloet zette in 

zijn bijdrage uiteen wat er allemaal 

speelde bij de totstandkoming van 

het Gebiedsakkoord. Het betreft een 

veelomvattend project met een inves-

tering van 77 miljoen euro. De pijlers 

van het plan zijn: de waterkwaliteit 

en waterbeheer, natuur, en recreatie 

& toerisme. Belangrijke factor bij de 

totstandkoming was dat de natuur 

die verloren is gegaan bij de recon-

structie van de A1, A6 en A9, wettelijk 

gecompenseerd moet worden. Hier-

voor is ons gebied uitgekozen. Deze 

compensatie komt uit de pot Groene 

Uitweggelden en vormt het grootste 

deel van de financiering van het Ge-

biedsakkoord. Provincie (11 miljoen) 

en gemeente (3 miljoen) en nog een 

aantal kleinere fondsen hebben de 

overige bijdragen geleverd. “Allerlei 

kleinere ideeën van de afgelopen ja-

ren die altijd afzonderlijk werden 

benaderd, kunnen nu gebundeld 

worden”, legde De Kloet uit. Dat is 

dus een gevolg van het grote bud-

get en de bredere samenwerking. 

“Twintig partijen zijn hierbij be-

trokken, waaronder bijvoorbeeld 

wij, Stichtse Vecht, het waterschap, 

omwonenden, de ondernemers, 

de provincies Noord-Holland en 

Utrecht en Natuurmonumenten.” 

Deze partijen hebben uiteraard 

gedeelde maar soms ook tegen-

overgestelde belangen. Recreatie 

staat bijvoorbeeld soms haaks op 

natuurbehoud. Het is zaak om 

met z’n allen tot oplossingen te 

komen. “6 december worden de 

handtekeningen gezet waarna het 

in een periode van tien jaar ver-

dere invulling en uitvoering gaat 

krijgen”, aldus de wethouder.

Kansen

“De natuur die we hier hebben, moet 

je niet op slot gooien. Die moet je be-

reikbaar maken” zei Jan Jaap de Kloet 

tijdens het naborrelen. “Een deel van 

het budget willen we dan ook beste-

den aan de verbetering van fiets-, 

wandel- en vaarroutes. Die kunnen we 

beter op elkaar laten aansluiten. Dat 

levert het gebied een kwaliteitsimpuls 

die ten goede komt van de recreatie. 

Meer natuurliefhebbers betekent ui-

teraard weer mogelijkheden voor de 

horeca. Niet alleen dagjesmensen maar 

denk daarbij ook aan mensen die hier een 

weekendje willen verblijven.” Je gaf al de 

rol van de compensatiegelden aan. Waar 

krijgen wij natuur erbij? “Er zitten bij-

voorbeeld aan het Hilversums kanaal en 

in het beschermde natuurgebied het Hol 

nog agrarische bedrijven. We zijn aan het 

bekijken of die verplaatst kunnen worden 

om zo natuurgebied te creëren.” Het plan 

bevat natuurlijk enorm veel bedrijvigheid. 

Baggeren ten behoeve van de waterkwa-

liteit, de routes met elkaar verbinden, het 

verplaatsen van bedrijven en het stimu-

leren van toerisme. Kun je de uitvoeren-

den allemaal uit Wijdemeren en Stichtse 

Vecht halen? “Het baggeren bijvoorbeeld, 

is dusdanig groot en onderhevig aan regel-

geving, dat kan je niet zomaar weggeven. 

Naarmate de bedragen kleiner worden ne-

men de mogelijkheden, om iets lokaal aan 

te besteden, toe. Wat betreft toerisme is er 

onderzoek gedaan naar wat dit gebied no-

dig heeft. Daar kwam uit dat er behoefte is 

aan zogeheten ‘short stay’ accommodaties. 

Dat willen we natuurlijk ook stimuleren 

zodat aan die wens wordt voldaan”.

Volgende week meer over deze avond.

Borrelend netwerk met ondernemers

DOOR: NIELS VAN DER HORST

€ 16.442,77 voor KWF 
Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrij-

ding in Wijdemeren heeft € 16442,77 

opgebracht. Hartelijk dank voor uw bij-

drage! De opbrengst in ’s-Graveland/

Kortenhoef was: € 5247,96; Ankeveen: € 

1059,93; Loosdrecht: € 6434,60 en in Ne-

derhorst den Berg: € 3700,31. 

Wie de collectant heeft gemist, kan als-

nog een gift overmaken op giro 26000 

ten name van KWF Kankerbestrijding in 

Amsterdam. Samen moeten én kunnen 

we tegen kanker strijden, want helaas 

overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen 

aan kanker. Wetenschappelijk onderzoek 

blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. 

U wilt naar buiten en gewoon uw 

dagelijkse dingen doen, maar u bent 

onzeker en bang om te vallen?

Nederland vergrijst en daarmee stijgt 

het aantal valincidenten met soms ern-

stige gevolgen. De praktijk Thuiszorg 

Oefentherapie richt zich op de behan-

deling hiervan, met goede resultaten!

Oudere durven oa weer boodschappen 

te doen en hebben meer plezier in het 

bewegen in hun dagelijks leven. 

Onze praktijk, Thuiszorg Oefenthera-

pie, behandelt veel ouderen thuis die 

moeite hebben met hun evenwicht en 

als gevolg daarvan minder bewegen en 

vallen in en om het huis. De therapeu-

ten Anne Krijnen en Jos Laheij heb-

ben juist hiervoor een cursus gedaan 

om het valrisico in te schatten. Aan de 

hand van een vragen-

lijst bestaand uit 12 

onderdelen wordt het 

valrisico van alle kan-

ten bekeken, zoals de 

spierkracht, dagelijkse 

activiteiten en het me-

dicijngebruik. U krijgt 

daarna een gericht ad-

vies.

Bij Thuiszorg Oefen-

therapie kunt u, in de 

week van de valpre-

ventie van Veiligheid.

nl, van 2 t/m 8 oktober, een gratis val-

analyse met ons doen. 

Een afspraak maken kan bij u thuis of 

in de praktijk aan de Meenthof in Kor-

tenhoef.

Bel gerust met Anne Krijnen: 06-

11312252, of bezoek onze website: 

www.thuiszorgoefentherapie.nl voor 

meer informatie. 

Bent u onzeker over uw evenwicht?

NEDERHORST DEN BERG - Op 30 

september is er vanaf 14.00 uur een 

Feestmiddag voor Bergse ouderen 

in de Bergplaats aan de Kerkstraat te 

Nederhorst den Berg. 

De Willem van Diermen Stichting 

heet u van harte welkom voor een 

hapje en een drankje rond een gran-

dioze Bingo met leuke prijzen. Een 

gezamenlijk broodmaaltijd om 17.00 

uur sluit deze middag af.

U kunt zich nog opgeven tot 28 sep-

tember bij Ton Terlien: tel. 0294- 

254006; Henny Pos: tel. 0294- 254515

Feestmiddag Bergse ouderen
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Speculaasbrokjes
8 stuks

€ 3,10 
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Net terug van 2 weken in Frankrijk waar ge-

meentes van 2.000 inwoners geen enkel be-

stuurskrachtprobleem opleveren, lees is over de 

niet tegen te houden fusie. Het moet nu voor 

iedere inwoner van onze gemeente overdui-

delijk zijn waartoe het besluit van B&W heeft 

geleid om de opdracht voor het bestuurskrach-

tonderzoek over te laten aan de provinciale be-

stuurders. Alsof het slachtoffer aan de beul heeft 

gevraagd om over zijn lot te beslissen. B&W 

hebben in deze kwestie al dan niet met opzet 

twee kardinale blunders begaan. Allereerst door 

te stellen dat er een bestuurskracht probleem 

zou zijn. En vervolgens door de opdracht van 

het onderzoek niet in eigen handen te houden. 

Het is mij nog steeds niet duidelijk wat er op de 

achtergrond heeft gespeeld. Terwijl van stond af 

aan geen twijfel kon bestaan over de intenties 

van de provinciale bestuurders hebben B&W 

en een deel van de raad niet de inzet getoond 

die nodig was om als gemeente zelfstandig te 

blijven, respectievelijk samenwerking te zoeken 

met partijen die geen overheersende rol zouden 

kunnen spelen zoals Hilversum.

Was het gebrek aan politiek inzicht of juist het 

tegenovergestelde? In het eerste geval kan wor-

den vastgesteld dat we het niet hebben getroffen 

met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezin-

gen en de daaruit voortvloeiende wethouders-

keuze. In het laatste geval is een politiek konijn 

uit de hoed getoverd dat een groot deel van 

de kiezers (zie handtekeningen van Wijdeme-

ren2020) absoluut niet heeft gewild. Al met al 

kom ik tot de conclusie dat het opgaan in Groot 

Hilversum een resultaat is dat niet onvermijde-

lijk was, maar het gevolg van al dan niet bewust 

handelen en/of nalaten van B&W en delen van 

de raad. Het is mosterd na de maaltijd, maar 

laat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezin-

gen een pak slaag opleveren voor de partijen die 

verantwoordelijk zijn voor dit resultaat.

 Hans Hof, Horstermeerpolder. 

Niet onvermijdelijke fusie komt door nalatigheid

Er zijn inwoners van ’s-Graveland die zeuren 

over het verkeer in het dorp, deze mensen wo-

nen hier nog niet zo lang en zijn teleurgesteld 

omdat er meer verkeer door het dorp rijdt dan 

ze dachten toen ze hun huis kochten. Dit is echt 

weer een voorbeeld van ‘op zondag een huis ko-

pen en er op maandag achter komen dat er ook 

vrachtverkeer in het dorp is’. 

Als je dan ergens woont waar je het niet naar je 

zin hebt, ben je vrij om je koffers te pakken en 

een rustiger plekje opzoeken.

Er is in ’s-Graveland geen verkeersprobleem, 

een paar mensen maken er een probleem van. 

Ik heb voorzetramen laten plaatsen en bij ons is 

het bijna stil in huis, terwijl er bijna de hele dag 

auto’s voor de deur staan te pruttelen.

In de loop van de jaren heeft de gemeente een 

vermogen uitgegeven aan in mijn ogen nutte-

loze aanpassingen aan het Noorder en Zuider-

einde en Klapbrug waardoor de verkeerssituatie 

alleen maar gevaarlijker is geworden. Van het 

geld van deze verspilling had heel ’s-Graveland 

van voorzetramen kunnen worden voorzien. 

Waarom voorzetramen? Voorzetramen weren 

het geluid beter dan thermopane, dat is beter 

om je huis warm te houden.

Om de verkeersdrukte te verspreiden was er ja-

ren geleden al een kant en klaar plan voor een 

rondweg, maar dat plan is afgeschoten door 

de toenmalige burgemeester, waarschijnlijk op 

aandringen van Natuurmonumenten. Zolang 

Natuurmonumenten ofwel de groene maffia de 

baas is in het dorp wordt er niets gedaan aan de 

drukte waarvan zij zelf voor een groot gedeelte 

verantwoordelijk zijn door het openstellen van 

de buitenplaatsen voor wandelaars en het be-

zoekerscentrum.

En een tip voor ouders die het verkeer zo ge-

vaarlijk vinden voor hun kinderen: Leer ze al 

jong de verkeersregels en laat ze fietsen naar 

school zonder telefoon in hun handen.

Jelmer Bierens, Zuidereinde ‘s-Graveland

Zeuren

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Veel huizenkopers zijn 

vooral geïnteresseerd in de 

hoogte van de maandlast 

en of de hypotheek snel en 

heel voordelig geregeld kan 

worden. Het lijkt dan aan-

trekkelijk om ‘met een paar 

muisklikken’ even zelf een 

hypotheek rechtstreeks via 

internet af te sluiten.

Een hypotheek sluit je af voor 

een lange tijd en moet passen 

bij uw persoonlijke situatie. 

Een verkeerde keuze kan op 

termijn tienduizenden euro’s 

teveel kosten.

Vindt u het belangrijk, dat u in 

uw woning kunt blijven wonen 

als de rente straks weer is ge-

stegen of als er iets gebeurt met 

uw inkomen, bijvoorbeeld als 

u werkloos wordt of arbeids-

ongeschikt? 

De Erkend Hypothecair Plan-

ner (NVHP) inventariseert 

uw persoonlijke situatie en uw 

toekomstplannen en -wensen, 

en begeleidt u op deskundige 

wijze, bij het samenstellen van 

de voor u meest geschikte hy-

potheek. 

U ontvangt een overzichtelijke 

rapportage, waarin ook wordt 

uitgelegd welke zaken gevolgen 

kunnen hebben voor de betaal-

baarheid van uw maandlasten. 

Dit is voor u van groot belang 

bij de keuzes die u nu maakt. 

Met een Hypothecair Plan-

ner wordt uw hypotheek een 

financieel plan met een per-

soonlijk karakter! 

Bel of mail voor een vrij-

blijvende afspraak naar Hy-

potheek Adviesburo Pronk                          

tel 035- 7737000 of info@

HABP.nl.

Is een hypotheek afsluiten via 
het internet wel zo voordelig?

Nieuw Walden 6 • 1394 PB  Nederhorst den Berg
+31 (0) 294 25 62 00 • info@dunnebier.nl • www.dunnebier.nl

Design | Print | Direct Mail | Fulfi lment

Jouw postmailing nu volledig en veilig onder 
één dak; Dunnebier Print & Marketing!

Van ontwerp, proeven, persoonlijke gegevens printen 
tot afwerken, insteken en posten. Veilig en zonder gedoe 

bij één partij. Bel of mail en we maken een voorstel 
om jouw mailing te maken.
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Tafel van 100 met diner, show en veiling

Dinershow voor De Passion Ankeveen 
WEESP- Op zaterdag 28 oktober 

geeft het koor All Directions onder 

leiding van chef-kok Wim Hagen 

een dinershow in Huyskwekerij 

Vechtwijck te Weesp. Het wordt een 

genoeglijk avondje Romeins tafelen 

waarvan de opbrengst bestemd is 

voor de uitvoering van De Passion 

op 22-23-24 maart in Ankeveen. Er 

zijn nog kaarten à 60 euro. 

All Directions gaat in maart 2018 op 

drie avonden een grootscheepse uit-

voering geven van De Passion, op 

verschillende locaties, met livemuziek, 

zang, filmbeelden, een tocht met het 

witte kruis, enzovoort. De voorberei-

dingen zijn al in volle gang. Een goed 

verzorgde show voor honderden toe-

schouwers kost uiteraard veel geld. 

Want All Directions wil goed voor de 

dag komen.  Daarom organiseert het 

koor op zaterdag 28 oktober tussen 18 

en 24 uur een Dinershow op een bij-

zondere locatie. 

100 gasten

In de fraai aangeklede bloemenkas 

van Huyskwekerij Vechtwijck aan de 

‘s- Gravelandseweg 13 te Weesp wordt 

u vanaf 18.00 uur ontvangen in een 

Romeinse sfeer. Aan een lange recht-

hoekige tafel kunnen precies 100 gas-

ten plaatsnemen. In het midden een 

podium voor diverse optredens. De 

gastvrouwen en gastheren zullen u in 

Romeinse kledij welkom heten. Om 

exact 19.00 uur zal chef-kok Wim Ha-

gen de bel voor het vier-gangen-diner 

luiden. Hagen, een bekende kok die al 

actief was in verschillende restaurants 

in Ankeveen en omgeving, exploiteert 

nu met echtgenote Dymphna, zoon 

Rob en zijn vriendin Isabel restaurant 

Elkaar in Amsterdam. Een meester-

kok die al zijn ervaring zal inzetten 

om er een onvergetelijk Romeins diner 

van te maken. Hoe het menu eruitziet, 

blijft echter strikt geheim. Tussendoor 

wordt u verrast door enkele optredens, 

muzikaal, fleurig en gevarieerd. Ook 

daarvan wil de organisatie geen tipje 

van de sluier lichten. Daarnaast zal vei-

lingmeester Gé Leurs zijn uitgebreide 

vocabulaire gebruiken om een tiental 

zeer bijzondere kavels te veilen. 

De Passion in maart 2018, het leeft in 

de dorpen. De dinershow is weliswaar een 

totaal ander genre, maar ook dat trekt be-

langstelling. Nu al zijn er 54 kaarten à 60 

euro verkocht. Wilt u er ook bij zijn?

Rijd bij Fort Uitermeer, vanaf de N 201, 

ook nu bereikbaar vanaf Ankeveen, de ’s-

Gravelandseweg op, slinger mee langs de 

Vecht en houd halt bij nr. 13. Geniet van de 

feestvreugde, samen met uw geliefden.

Kaarten: Sabine Smits: 06-54 95 68 11 (kan 

ook per SMS) of mail: info@alldirections.

nl. Wees er snel bij! 

Moestuintjes op Mars
Op 5 oktober geeft dr. ir. G.W.W. Wame-

link van de Universiteit Wageningen om 

20 uur een lezing met als titel ‘Moestuin-

tjes op Mars’. Als ruimtereizigers in de 

toekomst langere tijd willen verblijven 

op de maan en op Mars dan zullen we 

daar voedsel moeten gaan verbouwen. 

Tijdens deze lezing horen wij meer over 

de resultaten van experimenten en wat 

er nodig is voor een gezonde bodem.

Bezoekerscentrum van Natuurmonu-

menten, Noordereinde 54b in ’s-Grave-

land. Toegang gratis voor leden Sterren-

wacht Gooi en Vechtstreek. Niet-leden 

betalen €3.

ANKEVEEN- Komend weekend is het 

al weer zo ver: de Ankeveense ker-

mis op 6, 7 en 8 oktober. Een groot 

feest voor jong en oud en voor elk 

wat wils. Op dinsdag 3 en donderdag 

5 oktober starten we met het tradi-

tionele prijsbiljarten in ’t Wapen van 

Ankeveen, aanvang 20:30 uur, inleg 

€3,- . U kunt zich telefonisch opge-

ven bij 035-6561302.

Kermis

Natuurlijk draait alle rond de Ker-

mis op het marktplein. Naast de vele 

bekende attracties heeft de Stichting 

Bevordering Vermaak en Cultuur af-

scheid genomen van de schiettent en 

de zweefmolen. Voor de Stichting is 

het belangrijk de traditionele kermis 

te handhaven, dus hebben we weer 

een nieuwe zweefmolen gevonden. 

Deze heeft een ouderwets draaiorgel 

onder de kap, dus traditioneler kan 

het niet. Dezelfde exploitanten heb-

ben ook een schiettent en die komt de 

oude vervangen. Uiteraard wenst de 

Stichting de familie Braak veel succes 

en vooral plezier op onze kermis.

‘t Wapen

Voor de gezelligheid, op het kermis 

terrein, wordt ook weer gezorgd. Het 

Wapen van Ankeveen heeft  voor u 

een keur aan muzikaal talent bij el-

kaar gezocht. Op vrijdagavond is er 

live muziek met de all-round cover-

band ‘Niet Dringen’. Deze 6- mans 

formatie staat garant voor een avond 

vol muziek, feest en entertainment. De 

band begint met spelen om 21.30 uur.                                                                                                                   

Op zaterdagavond hebben we natuur-

lijk de trekking van de gratis loterij en 

daarnaast organiseert ’t Wapen van 

Ankeveen tezamen met de Carnavals-

vereniging De Schuimlikkers een heus 

Oktoberfest.

Kom allemaal in je Tiroler outfit ge-

zellig met z’n allen pullen bier (of iets 

anders) drinken aan lange biertafels 

en ook voor muziek is gezorgd. Het 

feest begint om 20.30 uur.

Op zondagmiddag hebben we dan 

de Tiroler middag. DJ CoCo draait 

natuurlijk deze middag aan elkaar en 

tussendoor zal zanger Rosie ons zeker 

vermaken.

Verloting

De Stichting Be-

vordering Vermaak 

en Cultuur is de 

organisator van de 

jaarlijkse kermis. 

Daarnaast is er al 

sinds jaar en dag de 

gratis loterij voor 

alle inwoners van 

Wijdemeren, het 

lot vindt u in dit  

Weekblad  Wijde-

meren. Dit lot kunt u op vrijdagavond 

vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur inleve-

ren bij de kraam van de Stichting op 

het kermisterrein. Op zaterdagavond 

tussen 20:30 uur en 21:00 uur zal de 

trekking plaats vinden. 

Kop van Jut

Naast deze activiteiten is er natuurlijk 

ook weer het Ankeveense Kampioen-

schap Kop van Jut slaan.  Wie gaat er 

aan de haal met deze mooie titel, met 

de gouden voorhamer Slei. Dit evene-

ment wordt gesponseerd, net als reeds 

enkele jaren, door Antoon Boom-

Kermis in Ankeveen 2017

gaard, van het gelijknamige grondverzet 

bedrijf aan de Loodijk. Vorig jaar won 

Eric Torsing de gouden hamer, schoon-

dochter Debby Keulers won de titel bij de 

vrouwen. De Vrouwen Kop van Jut wordt 

gesponsord door Oscar Schouten.

Wie zal er dit jaar willen winnen? De fi-

nale is zondagavond vanaf ongeveer 19.00 

uur.

Wij hebben het mooie weer besteld en we 

hopen dat u deze gezelligheid met ons wilt 

delen, tot komend weekend.

PS: In het blad volgende week vindt u uw 

loterijbriefje dat u moet inleveren op de 

kermis op vrijdag 6 oktober. Niet vergeten!

HILVERSUM - Vele kinderen hebben 

vanaf de jaren ‘80 tot een paar jaar 

terug in het rijdende zwembad van 

ome Joop leren zwemmen.

Ome Joop begon in de jaren’ 80 met 

het bouwen van zijn eigen zwembad 

op wielen, nadat hij geen toestemming 

kreeg om een vast zwembad te bou-

wen. Daarna bouwde hij de Zwem-

bushal aan de Franciscusweg in de 

Kerkelanden te Hilversum en leerde 

daar aan ruim 2000 kin-

deren zwemmen. Kinde-

ren leerden spelenderwijs 

met een grap en een grol 

zwemmen en dat maakte 

hem juist zo uniek. Ome 

Joop is 79 jaar geworden. 

Ome Joop met zijn 

Zwembus met 40.000 liter 

verwarmd water.

Ome Joop van de Zwembus overleden
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Familieberichten

Wij moeten verder
En wij gaan het redden

Maar hoe we dat gaan doen,
dat kan ik je niet vertellen

(Ali B & Diggy Dex – Ik Geloof)

Nog steeds vol verdriet door het gemis
van onze lieve man en vader

Marien van Vliet
Rien

maar getroost door alle steun, 
bedanken wij iedereen die er tijdens zijn 

ziekbed voor Marien en ons is geweest en 
die na zijn overlijden een blijk van

medeleven heeft getoond.

Marja, Marissa & Jasper

Nederhorst den Berg, september 2017

Evenementen

NEDERHORST DEN BERG- 

De jaarlijkse bazaar van de 

Protestantse Gemeente van 

Nederhorst den Berg is op 

zaterdag 7 oktober tussen 9 

en 16 uur weer te vinden in 

en rond de Bergplaats in de 

Kerkstraat. 

Voor jong en oud is er van alles 

te beleven: de bekende snoep- 

en gebakkraam, lekkers en 

gezelligheid in het ‘restaurant’,  

verschillende kramen met al-

lerlei nuttige, handige en kunst 

& kitsch spullen, speelgoed en 

spelletjes, nieuw dit jaar is de 

appelmoeskraam. Verder zijn 

er eieren, is er fruit, een patat-

kraam en de bloemenkraam. 

Boeken zijn er te kust en te keur 

evenals kleding en schoeisel 

voor kinderen en volwassenen. 

Het rad van avontuur draait als 

vanouds en natuurlijk is er de 

trekking van de loten met om 

15.45 uur de hoofdprijs. Hebt 

u al een lot gekocht? De  ver-

kopers zijn al onderweg en de 

opbrengst is dit jaar voor de 

restauratie van het metselwerk 

van de toren van de Willibrord-

kerk.

Op zaterdag 23 en 30 septem-

ber tussen 9.00 

en 12.00 uur 

kunt  u nog aller-

lei spullen, maar 

ook kinderkle-

ding, kleding en 

schoenen (uiter-

aard schoon en 

heel) inleveren 

bij Dirk van de 

Broek, Middenweg 28. Voor 

grote meubels is geen plek. De 

kinderen worden uiteraard niet 

vergeten, voor hen is er van al-

les te doen: grabbelen, touwtje 

trekken, op het podium kun-

nen jullie knutselen en niet te 

vergeten er komt een clown op 

bezoek.  Kortom, voor elk wat 

wils, dus komt allen op 7 okto-

ber buurten tussen 9.00 uur en 

16.00 uur.

Bazaar in en rond de Bergplaats 

Uw mandje met verstelgoed 

uitpuilt en dat u denkt: ‘was 

er maar iemand die dit voor 

me kan opknappen.’ 

Gelukkig is er nu een oplossing 

in de vorm van Rafik Seirawan, 

statushouder en kleermaker uit 

Syrië. Vanaf 30 september en 

dan twaalf weken lang kan hij 

u helpen met het repareren van 

uw kleding. Hij is dan elke za-

terdag tussen 11.00-13.00 uur 

aanwezig in het Sociaal Cul-

tureel Centrum in Nederhorst 

den Berg in het kader van zijn 

taalstage.

Omdat hij de Nederlandse taal 

erg moeilijk vindt, kunt u hem 

helpen door langzaam en een-

voudig Nederlands te spreken. 

Aan de reparaties zijn geen 

kosten verbonden, omdat hij 

nog niet mag werken, maar 

er is een potje voor een even-

tuele vrijwillige bijdrage voor 

het onderhoud en op langere 

termijn vervanging van zijn 

naaimachine. Van harte aanbe-

volen.

Hebt u ook weleens dat.....

Voor iedereen die op winter-

sportvakantie gaat of skiën 

en snowboarden gewoon 

erg leuk vindt, is naast klim-

centrum Rock Steady de 

indoor skibaan. Tijdens de 

open dag op zondag 1 okto-

ber van 13-17 uur kunt u een 

gratis proefles skiën of snow-

boarden volgen. 

Skiën of snowboarden op 

een indoorbaan is een goede 

manier, voor zowel de begin-

nende wintersporter als voor 

de vergevorderde, om zich 

goed voor te bereiden op de 

wintersport. Door de baan te 

laten draaien ontstaat letterlijk 

een eindeloze afdaling. Daar-

door is het mogelijk om vele 

meters te trainen, de techniek 

te leren of te corrigeren en om 

de conditie te verbeteren. De 

skileraar staat op slechts en-

kele meters afstand zodat hij 

continu aanwijzingen kan ge-

ven en kan corrigeren. Zowel 

absolute beginners als verge-

vorderden kunnen bij de ski-

baan van Rock Steady terecht.

De skibaan is ook zeer ge-

schikt voor kinderen vanaf 5 

jaar. Kinderen kunnen vaak 

een skiklas overslaan zodat 

de vakantie nog leuker wordt. 

Het is dus een goede voorbe-

reiding voor de wintersport 

en daarnaast is skiën en snow-

boarden ook leuk om te doen, 

gewoon voor de fun of een 

kinderpartijtje!

Skibaan Rock Steady; Zan-

derijweg 12-14 Bussum; 035-

6925015 www.rocksteady.nl

Indoor Skibaan Rock Steady Bussum

Open dag zondag 1 oktober



 Geslaagde 
 Burendag! 

Wijdemeren
informeren

Werk Arnoud 
Voetlaan

Vanaf 9 oktober worden het riool en 

de bestrating in de Arnoud Voetlaan 

in Ankeveen vervangen. 

De werkzaamheden duren naar 

verwachting zes weken. Meer weten? 

www.wijdemeren.nl/avoetlaan.

   27 september 2017   

Kort

>   De toekomst van uw zorg
Hoe ziet de toekomst van uw zorg eruit? 

Wordt alles door robots vervangen? 

Ontdek de laatste technische snufjes, 

doe een breinprestatiecheck en wandel 

rond in een ‘ouderdomspak’ op het 

gratis Gezondheidsfestival op donder-

dag 28 september vanaf 15:00 uur in 

Gooiland Hilversum. André Kuipers - 

astronaut en voormalig arts - opent dit 

festival voor inwoners en zorgprofessio-

nals. Lezing bijwonen? Meld je snel aan, 

er zijn beperkte plaatsen: 

www.gezondheidsfestivalregiogv.nl 

>    Werk Nederhorst den Berg
Vanaf vrijdag 6 oktober kunnen het 

noordelijke parkeerterrein en het trottoir 

langs de Overmeerseweg in Nederhorst 

den Berg weer gebruikt worden. Vanaf 

maandag 9 oktober starten de werk-

zaamheden aan de Voorstraat en het 

zuidelijke parkeerterrein. De Voorstraat 

is dan afgesloten vanaf de Albert Heijn 

tot aan de Brilhoek. Bekijk de omlei-

dingsroutes op www.wijdemeren.nl/

herinrichting_plein_nederhorst. 

>    Vlootschouw strooiwagens
Heeft u altijd al eens op een van onze 

strooiwagens willen rijden? Dit is uw 

kans! Op zaterdag 14 oktober vindt 

de jaarlijkse vlootschouw van onze 

wagens plaats op de Gemeentewerf 

in Kortenhoef (De Kwakel 40). We ver-

tellen daar meer over onze duurzame 

manier van strooien, de strooiroutes en 

de strooiwagens. Er is warme choco-

lademelk én u krijgt een zak strooizout 

mee om uw eigen stoep deze winter 

sneeuwvrij te maken. De vlootschouw 

is van 13:00 tot 15:00 uur. 

>   Solarbanken
In de afgelopen periode zijn twee 

recreatieterreintjes langs de Nieuw-

Loosdrechtsedijk opgeknapt. De par-

keerplaats is verbeterd, de beplanting 

op orde gebracht en het meubilair 

vernieuwd. Op beide terreinen zijn ook 

solarbanken geplaatst; een bank met 

een zonnepaneel en een usb-ingang. 

Handig om uw telefoon even bij te la-

den tijdens een korte stop op uw 

fiets- of wandeltocht.

Offi  ciële
bekendmakingen

Voorkom vallen.
Beweeg!

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

@fl oriskoelink

#mooiWijdemeren

Op zaterdag 23 september was 
het Burendag. Speeltuinen en 
plantsoenen werden opgeknapt, 
straten opgefleurd, oud-Hollandse 
spelletjes gespeeld en er werd 
gezellig gebarbecued. De burge-
meester en wethouders deelden 
appels uit bij de activiteiten en 
staken gelijk hun handen uit de 
mouwen.

Burgemeester Freek Ossel en wethou-

der Sandra van Rijkom bezochten de 

Fazantelaan in Nederhorst den Berg. Daar 

legden zij een kleurrijke hinkelbaan aan. Ook 

werden knikkerpottegels geplaatst en stond 

er een groot luchtkussen. Wethouder Theo 

Reijn was bij de speeltuin aan de Barthold 

Ingellaan in Ankeveen. Daar werd het woe-

kerende groen aangepakt en de overdekte 

jongeren ontmoetingsplek (JOP) flink opge-

knapt.  Wethouder Theo Reijn: “Het was een 

mooi feest. Voorafgaand aan de buurtbar-

becue werden de handen flink uit de mou-

wen gestoken, zodat de speeltuin weer een 

mooie ontmoetingsplek voor de buurt is.”

Fleurige straat
Aan de Schakel in Loosdrecht werd de 

straat opgefleurd met bijzondere planten-

bakken: oude wijnvaten. Wethouder Van 

Rijkom hielp met het vullen van de vaten: 

“Ontzettend leuk om te doen. Overal waar 

we kwamen stond de koffie met taart klaar 

en waren mensen enthousiast aan het werk.” 

Binnenkort is dit initiatief ook te vinden op 

het vernieuwde platform De Appelboom.” 

De Appelboom
Het hele jaar door iets goeds doen voor 

en met uw buurt? Kijk dan eens op 

www.deappelboom.nl. Op dit interactieve 

platform staat alle vraag en aanbod rondom 

vrijwilligerswerk en buurtinitiatieven 

in Wijdemeren. Plaats nu uw vacatures, 

oproepen, activiteiten en deel ook 

ervaringen met anderen.

Op maandag 2 oktober start 
het groot onderhoud aan de 
komingang bij de Leeuwenlaan 
in ’s-Graveland. 

De inrichting blijft hetzelfde, maar de ver-

harding van de weg, het fietspad en het 

trottoir wordt geheel vernieuwd. 

Klimaatbestendig
De overige ruimte richten we klimaatbe-

stendig in door meer groen toe te voegen. 

Hierdoor wordt regenwater beter opge-

vangen en is er minder wateroverlast op 

straat bij heftige regenbuien. Een groene 

inrichting met bijvoorbeeld een bijenlint 

draagt bovendien bij aan een gevarieerde 

flora en fauna. 

Omleidingsroute
De werkzaamheden duren ongeveer drie 

weken. Voor gemotoriseerd verkeer is de 

weg afgesloten. Fietsers en voetgangers 

kunnen wel langs het werk. De omlei-

dingsroute loopt aan de zuidkant via het 

Zuidereinde, de Vreelandseweg (N201) en 

de Geert van Mesdagweg. Aan de noord-

kant kunt u omrijden via het Noordereinde, 

Franse Kampweg (N236) en de Naarderweg.

Werk komingang ‘s-Graveland



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen 

Ankeveen
- Herenweg 48: plaatsen nokverhoging (14.09.17)

- Stichtse kade 47c: uitbreiden bedrijfshal (18.09.17)

Breukeleveen
- Herenweg 103: vervangen kozijnen (13.09.17)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 95: vervangen “kerkbrug” (07.09.17)

- Kromme Rade 19: plaatsen hekwerk (11.09.17)

Loosdrecht
- Dominee Versteegtstraat 9: plaatsen schuur (18.09.17) 

- Lindelaan 52: maken uitweg (07.09.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 108: veranderen bestaande 

inrit (11.09.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: verbouwen woning met 

garage (12.09.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 166: plaatsen berging/techni-

sche ruimte (18.09.17)

-  Porseleinhaven sectie G 3256: bouwen zeven apparte-

menten en vier pakhuizen (14.09.17)

- Spanker 19: plaatsen dakkapel (14.09.17)

- Vermeerlaan 38: plaatsen dakkapel (05.09.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
-  Barend Udolaan/Hoek Kerklaan: bouwen vier wonin-

gen (08.09.17)

Loosdrecht
-  ’t Breukeleveensemeentje 3: vervangen beschoeiing 

(18.09.17) 

- Oud-Loosdrechtsedijk 23a: maken uitweg (15.09.17)

Nederhorst den Berg
-  Middenweg 123: verbouwen (face-lift) woning 

(19.09.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Ankeveen
-  Café-Petit Restaurant Het Wapen van Ankeveen, 

Stichts Eind 41, afwijking sluitingstijd op 3 en 5 oktober 

2017 (14.09.17)

Kortenhoef
-  P. Bakker, “pleintje” Kortenhoefsedijk/hoek Dode Eind, 

plaatsen kerstboom van 8 december tot en met 6 

januari (14.09.17)

Nederhorst den Berg
-  Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg, Kerk-

straat 7 en straatdeel voor Kerkstraat 36-38, Bazaar op 

7 oktober 2017 (22.09.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis 

(bij cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

>  Aangevraagde vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Nederhorst den Berg
-  Fantasy evenementen, Plein-Brugstraat-Kerk-

straat-Brilhoek-Voorstraat, A Christmas Carol Kerst-

markt op 16 december 2017

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen eventuele 

bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig 

doet, kunnen uw bedenkingen nog meegewogen 

worden in de besluitvorming.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

‘s-Graveland
-  Nabij de toegangsbrug van landgoed Hilverbeek: 

plaatsen entreebord

Nederhorst den Berg
-  Middenweg 14: bouwen tennishal met kantine, 

kleedruimtes, hekwerk en lichtmasten

>  Verkeersbesluit 

Loosdrecht
-  Drie Kampjes: éénrichtingsverkeer tussen Bleekveld en 

Oud-Loosdrechtsedijk (27.09.17) 

U kunt de verkeersbesluiten inzien op www.officielebe-

kendmakingen.nl. U kunt – als belanghebbende – gedu-

rende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift 

indienen bij burgemeester en wethouders. 

Offi  ciële bekendmakingen

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 

in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 

met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoon-

nummer: (035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen 

bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige 
voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet 

uit. Is een uitspraak van de rechter op korte termijn 

noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening 

aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de 

rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 

DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. Het indienen van een zienswijze is 

vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 

verzenden van het besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 

16005, 3500 DA Utrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. 

Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht 

Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: 

maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen

Josien van Dam zou bij u in de buurt 
kunnen wonen. Ze is 73 jaar. Haar 
man is een paar jaar geleden overle-
den. “Ik merk dat ik een dagje ouder 
word en dat ik minder energie heb. 
Soms voel ik me wat licht in het 
hoofd en laatst ging ik bijna onder-
uit bij het opstaan uit de stoel.”

Herkent u het verhaal van mevrouw Van 

Dam? Als u ouder wordt is het nog belangrij-

ker om in beweging te blijven. Ga regelmatig 

een stukje wandelen of meld u aan voor 

seniorengymnastiek. In Wijdemeren zijn ver-

schillende beweegcursussen voor senioren: 

-  Zorg voor Bewegen. Elke dinsdag en 

donderdag, 10.30-11.30 uur. Info en aan-

melden: Susanne Renkema, s.renkema@

planet.nl.

-  Beter in balans en veilig op pad met uw 

rollator. Woensdag 4 oktober, 10.30 uur. 

Info en aanmelden: Fysio en Ergo Therapie 

Inovum, (035) 588 84 92, fysio@inovum.nl.

 

-  Valtraining voor 60-plussers. Vanaf 

woensdag 4 oktober, 10.30-11.30 uur en 

vanaf vrijdag 3 november, 13.30-14.30 uur. 

Info en aanmelden: Mariëlle van Dasler, 

 telefoon (035) 625 61 61, 

 fysio@eedenburgh.nl.

-  Lekker bewegen, valpreventie met ele-

menten uit de Tai Chi. Vanaf dinsdag 10 

oktober, 10.30 uur en op maandag 8 janu-

ari, 11.15 uur. Info en aanmelden: Bianca 

de Graaf-Spierings, (035) 588 90 61, info@

oefentherapiecesarloosdrecht.nl.  

-  Open sport- en spelles met accent op 

valpreventie. Dinsdag 24 oktober, 15.00-

16.00 uur. Info en aanmelden: 

 Riet van Engelen (035) 621 93 53, 

 mc.van.engelen@hetnet.nl. 

Beweegcoach
Beweegcoach Beppie van de Bunt geeft 

kosteloos en vrijblijvend beweegadvies voor 

60-plussers. U kunt bij haar ook een boekje 

opvragen met alle sport- en beweegaanbod 

voor senioren in Wijdemeren. Beppie van de 

Bunt is bereikbaar via (06) 31 59 58 47 en via 

b.vandebunt@inovum.nl

Wilt u meer informatie over valpreventie? 

Kijk dan op www.voorkomvallenbeweeg.nl. 

Wijdemeren
informeren

Voorkom vallen. Beweeg!

27 september 2017

Wandelde u in juli ook mee langs 
de speelplekken die in het najaar 
van 2017 opgeknapt worden? 
Dan bent u vast benieuwd naar 
de ontwerpen.

In juli informeerden we inwoners tijdens 

een aantal wandelingen over de plannen 

voor de speelplaatsen. Tijdens deze wande-

lingen dachten bewoners én kinderen 

mee over de inrichting óf alternatieve 

invulling van de speelruimte.

Ontwerpen
Op basis van alle suggesties en opmerkin-

gen die we tijdens de wandeling verzamel-

den, zijn ontwerpen gemaakt. 

Vanaf donderdag 5 oktober staan de 

ontwerpen op www.wijdemeren.nl/

Herinrichting-speelplaatsen. 

Wilt u reageren op een ontwerp? 

Mail uw reactie uiterlijk donderdag 

19 oktober naar spelen@wijdemeren.nl. 

In sommige gevallen zijn er twee ontwer-

pen gemaakt. We horen graag welk ont-

werp uw voorkeur heeft. 

Nieuwe wandelingen
Ook in 2018 gaan we een aantal speel-

plekken opknappen. In het najaar van 2017 

wandelen we langs deze speelplekken. 

Houd www.wijdemeren.nl/Herinrichting-

speelplaatsen in de gaten voor de planning. 

Bekijk de ontwerpen!

Nieuwe inrichting speelplekken
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Muziek

Koter & Groter Café 
Elke eerste woensdagochtend van de 

maand is er ’t Koter & Groter Café op 

Julianaweg 11A (bij Thuizbij kinderop-

vang). Het Koter & Groter Café is een 

ontmoetingsplek voor (aanstaande) ou-

ders en hun kinderen uit Kortenhoef en 

omgeving. Iedereen is van harte welkom 

tussen 9.30 en 11.30 uur. Op woensdag 

4 oktober is Ginger Fairy als gastspreker 

aanwezig. Zij zal ons meer vertellen over 

biologische kinder- en babyproducten, 

kindermassage, aromatherapie en leuke 

verjaardagsfeestjes.

Meer info: www.koterengrotercafe.nl

KORTENHOEF- Op 5 oktober begint 

Kunst aan de Dijk Kortenhoef het 

nieuwe seizoen met een prachtig pi-

anorecital van niemand minder dan 

Nino Gvetadze. De van oorsprong 

Georgische pianiste maakt al meer 

dan tien jaar furore in Nederland. Zij 

won op een van de meest prestigi-

euze muziekconcoursen, het drie-

jaarlijkse Internationale Franz Liszt 

Concours in Utrecht maar liefst drie 

prijzen: naast de hoofdprijs ontving 

zij ook de pers- én de publieksprijs.

NRC Handelsblad omschreef  Nino 

Gvetadze als ‘...een geboren pianiste, 

met de gave recht tot het hart te spre-

ken’ en BBC Music Magazine schreef 

over haar pianospel: ‘Er is altijd een 

gevoel van mijmerende, meditatieve 

intelligentie waarmee tijdens de han-

deling van het spelen diepere lagen van 

betekenis worden verkend, alsof ze de 

muziek spontaan onder haar vingers 

creëert, met een subtiel pedaalgebruik 

en een bijna Paderewski-achtig gevoel 

voor rubato.’

Naar Nederland

In een interview met Wenneke Savenije 

in het blad Pianowereld vertelt Gvetad-

ze dat ze in Tbilisi tweemaal per week 

pianoles kreeg van de beste leraren. 

Eerst bij Veronika Tumanishvili, een 

hele degelijke docente, en later bij No-

dar Gabunia, die zelf ook musiceerde 

en componeerde. Hij verruimde in alle 

opzichten haar horizon. Dat had zij als 

16-jarige nodig, want ze was toen heel 

erg nieuwsgierig naar de wereld en al-

les wat daarin bestaat. Toen Gvetadze 

23 jaar was leerde ze pianist Paul Ko-

men kennen. Hij haalde haar over naar 

Nederland te komen en bij hem aan 

het Koninklijk Conservatorium in Den 

Haag te komen studeren. Zij vond een 

sponsor en vertrok. Toen zat zij ineens 

in een ander land met een onbekende 

taal en zonder familie – maar het was 

een nieuw avontuur en ze deed nieuwe 

kennis op. Het volledig recht doen aan 

de componist en zijn partituur én tege-

lijk als pianist zo dicht mogelijk bij je-

zelf blijven, dat is volgens Gvetadze de 

kunst van een waarachtige uitvoering. 

Programma

Op het programma in Het Oude Kerkje 

staan: Kinderszenen opus 15 van Robert 

Schumann, Klavierstücke opus 118 van 

Nino Gvetadze in Oude Kerkje

Johannes Brahms en Preludes opus 28 van 

Frédéric Chopin. Tevens wordt deze avond 

de nieuwe CD van Gvetadze, Ghost, gepre-

senteerd, twee dagen na de eerste presentatie 

in het Concertgebouw in Amsterdam.

Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk 168; don-

derdag 5 oktober; 20.15 u.; € 21,- (dona-

teurs: € 17,-); Wijnkoperij De Meenthof; 

www.kunstaandedijk.nl.

NIEUW-LOOSDRECHT – In de afwis-

selende reeks COM-missieconcerten 

zal op vrijdag 6 oktober a.s.  de zeer 

vermaarde panfluitiste Noortje van 

Middelkoop samen met organist 

Harm Hoeve te horen en om 20.00 

uur te zien zijn. Het belooft een lof-

rijke avond met gevarieerde muziek 

en samenzang te worden in de his-

torische Sijpekerk aan de Nieuw-

Loosdrechtsedijk 171 te Nieuw-

Loosdrecht.

Noortje van Middelkoop studeerde 

aan het Conservatorium in Hilversum 

bij de Roemeense panfluitist Nicolae 

Pîrvu. In 1996 behaalde zij haar eind-

examen Docerend Musicus cum laude 

en in 1998 studeerde zij af voor het di-

ploma Uitvoerend Musicus. Zij volgde 

daarna masterclasses bij Simion Stan-

ciu en de wereldberoemde Georghe 

Zamfir. Noortje maakte vele concert-

reizen o.a. door Engeland, Israël, Roe-

menië, Canada, Amerika en Australië. 

Harm Hoeve kreeg zijn opleiding aan 

de muziekschool en het conserva-

torium te Zwolle. Ook volgde hij de 

Zomeracademie in Haarlem. In 1989 

won hij de eerste prijs op het Interna-

tionaal Albert Schweitzerfestival, een 

orgelconcours voor conservatorium-

studenten.

Harm is een musicus die graag direct 

wil communiceren met zijn luisteraars 

en hen enthousiast wil maken voor de 

prachtige klanken van het orgel. Hij 

probeert de noten zó tot leven te wek-

ken, dat de boodschap van de muziek 

op een aansprekende wijze overkomt.

De COM-missie biedt u als altijd een 

kopje koffie of thee aan in de pauze. 

‘Geloofd’ COM-missieconcert in Sijpekerk 

De aanvang is 20.00 uur en de kerk is open 

vanaf 19.30 uur. De toegang is zoals altijd 

vrij.

NEDERHORST DEN BERG- In het 

weekend van 6-8 oktober vindt in 

het Jagthuis voor de vijfde keer het 

Weekend van de Klassieke Muziek 

plaats: muziek van Mozart en tijd-

genoten, uitgevoerd op originele 

instrumenten.

Het Jagthuis is er trots op dat het 

weekend wordt geopend door de hui-

dige stamvader van de Nederlandse 

pianoforteschool, Bart van Oort en 

zijn vrouw Petra Somlai. Zij horen tot 

de absolute wereldtop op dit terrein. 

Op zaterdag zijn er twee concerten 

van jongere musici: mensen die net 

hun opleiding hebben afgerond. Deze 

groep jonge musici reist door Europa, 

zowel om zich verder te ontwikkelen 

bij grote meesters, als om van zich te 

laten horen. Zij presenteren kamer-

muziek met viool en cello, en laten 

zeer originele en deels onbekende 

werken horen. Op zondag sluiten we 

het weekend af met het ervaren Arch-

duke Ensemble dat de pianoforte ook 

combineert met blaasinstrumenten. 

Pianoforte

In de afgelopen decennia is er in 

Nederland een muziektraditie opge-

bouwd die uniek is in de wereld. Hier-

bij worden instrumenten (kopieën of 

originelen) uit de klassieke tijd, zoals 

de pianoforte, gebruikt. Door klas-

sieke piano’s te gebruiken leren we 

enorm veel over de klassieke stijl en 

krijgt de muziek haar frisheid en ori-

ginaliteit terug.

Programma 

Vrijdag 6 oktober, 20.15 uur: Bart van 

Oort en Petra Somlai - pianoforte Mo-

zart-programma; solo-sonates, sonate 

voor vier handen, sonate voor twee 

fortepiano’s.  

Zaterdag 7 oktober, 15.00 uur: Rosalía 

Gomez Lasheras - pianoforte en An-

tonío Viñuales – viool; Vioolsonates 

van C.Ph.E. Bach, W.A. Mozart en F. 

Schubert.

Zaterdag 7 oktober, 20.15 uur: Ar-

tem Belogurov - pianoforte en Octa-

vie Dostaler-Lalonde – cello; werken 

van L.v. Beethoven, Johann Melchior 

Dreyer en Johann 

Gottfried Pratsch.

Zondag 8 oktober, 

15.30 uur: Archduke 

Ensemble speelt ‘Ju-

weeltjes uit Mozarts 

Kring’;

Shuann Chai - pia-

noforte, Tami Krausz 

- fluit, Benny Aghassi 

- fagot, Job ter Haar – 

cello; Beethoven, Mozart, Haydn en 

Reicha. 

Weekend van de Klassieke Muziek: 

vrijdag 6 oktober t/m zondag 8 okto-

ber.

Reserveren via de website www.jag-

thuis.nl, per e-mail via stal@jagthuis.

nl of telefonisch 0294-252609. De lo-

catie van de concerten is Het Jagthuis, 

Middenweg 88, Nederhorst den Berg 

(Horstermeer).

Foto: Petra Somlai en Bart van Oort 

openen het Klassieke Weekend

(foto: Nobert Maes)

Weekend van de Klassieke Muziek in Het Jagthuis
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‘s -GRAVELAND- Op 6, 7 

en 8 oktober organise-

ren Natuurmonumenten 

en het Nationaal 

Muziekinstrumenten Fonds 

voor het eerst het NMF 

Kamermuziekfestival bij 

Natuurmonumenten. Op 

6 en 7 oktober in landhuis 

Schaep & Burgh in ’s-Gra-

veland. Wees snel, het zijn 

intieme concerten die bijna 

zijn uitverkocht.

Het NMF conserveert een 

hoogstaande collectie instru-

menten en stelt deze ter be-

schikking aan professionele 

musici. Ook topsolisten die de 

allerbeste instrumenten nodig 

hebben, krijgen hulp van het 

NMF. 

Schaep en Burgh

Op vrijdag 6 oktober vullen 

vanaf 19.00 uur de klanken van 

het Duo Tingo het stijlvolle 

landhuis Schaep en Burgh. Op 

zaterdagochtend 7 oktober zul-

len jonge musici om 10.00 uur 

hun talenten ten gehore bren-

gen. Om 14.00 uur een concert 

van het Helios Trio, roman-

tische muziek van een mez-

zosopraan, altviool en piano. ’s 

Avonds (19.00 uur) spelen cel-

list Joris van de Berg en violist 

Martijn Witters Beethoven. In 

combinatie met een kijkje in 

huis en tuin zijn het speciale 

ervaringen. Bekijk het comple-

te overzicht op: www.natuur-

monumenten.nl/kamermu-

ziekfestival

  

Natuurmonumenten en NMF

Concerten op Schaep en Burgh 

Theater

EEN LIJN DIE DE PROBLEMEN VAN 

KINDEREN* AANPAKT EN HET LEVEN

VAN OUDERS MAKKELIJKER MAAKT!
*ouder dan 3 jaar

La Papilotte
h a i r s t y l i s t

Brugstraat 7, 1394 CV Nederhorst den Berg, telefoon 0294 251820

ANKEVEEN- Op 30 septem-

ber staat Theater Draad op-

nieuw in De Dillewijn met 

hun Terugspeeltheater. In 

juni jl. bij de presentatie van 

het nieuwe seizoen kon een 

grote groep aanwezigen al 

kennismaken met dit feno-

meen. 

Terugspeeltheater is een vorm 

van improvisatietheater waar-

bij verhalen uit het publiek als 

uitgangspunt genomen wor-

den. Nadat iemand uit het pu-

bliek zijn verhaal verteld heeft, 

zetten de acteurs en muzikan-

ten dat ter plekke om in thea-

ter. Heel bijzonder.

Theater Draad ver-

bindt, verbeeldt en 

verrast! Kom genie-

ten van deze unieke 

theaterbelevenis. Met 

zo min mogelijk mid-

delen en met optimaal impro-

visatietalent zetten de acteurs 

en muzikanten de verbeelding 

aan het werk; daar is alles mo-

gelijk. Terugspeeltheater van 

Draad gaat de diepte in; het 

weerspiegelt wat wij als men-

sen met elkaar gemeen hebben 

(de inclusiviteit van de erva-

ring) in plaats van wat ons van 

elkaar onderscheidt (de exclu-

siviteit). De kunst is om dit op 

luchtige wijze te belichten. La-

chen is herkennen, ontroering 

ook.

Aanvang 20.15 uur. Kaarten à 

€ 18.00 via www.dedillewijn.nl 

Lezersactie

In samenwerking met het 

Weekblad Wijdemeren en 

de Nieuwsster worden er vijf 

vrijkaarten verloot. Stuur uw 

verzoek + naam, adres, email-

adres naar: redactie@dunne-

bier.nl 

5 vrijkaarten voor de lezers

Theater Draad opnieuw 
in De Dillewijn
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Natuur

’s-GRAVELAND- Dit najaar start 

Natuurmonumenten een online 

enquête over de ’s-Graveland-

se Buitenplaatsen. Komt u wel-

eens op de buitenplaatsen, dan is 

Natuurmonumenten zeer benieuwd 

naar uw mening Op Schaep & Burgh, 

Gooilust, bij het bezoekerscentrum 

in ’s-Graveland of in een ander deel 

van dit natuurgebied? Vul de digita-

le enquête in en maak kans op een 

excursie met de boswachter op de 

buitenplaatsen. 

Natuurmonumenten streeft ernaar dat 

zoveel mogelijk mensen van de natuur 

kunnen genieten. Dat kan alleen als 

we weten hoe bezoekers de natuurge-

bieden en de aanwezige voorzieningen 

waarderen. Wat vindt u van de routes, 

de bewegwijzering en de kwaliteit van 

de wandelpaden? En kun je makkelijk 

parkeren?

Doe mee

Geef uw mening en tevredenheid over 

de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen. Met 

uw input kan Natuurmonumenten 

maatregelen nemen om ervoor zorgen 

dat de tevredenheid over de Buiten-

plaatsen toeneemt. Meedoen aan dit 

onderzoek is simpel en kost hooguit 

tien minuten. Via www.nm.nl/onder-

zoek komt u bij de enquête. Kies voor 

de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen.

Onder de deelnemers van het te-

vredenheidsonderzoek verloot Na-

tuurmonumenten een excursie voor 

maximaal 5 personen t.w.v. € 50. Begin 

november krijgt de winnaar persoon-

lijk bericht. Deelname aan de enquête 

is anoniem. Wilt u ook meedingen 

Welk cijfer geeft u de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen?

naar de excursie? Laat dit dan even weten 

via c.vanderwurff@natuurmonumenten.nl 

nadat u de enquête hebt ingevuld.

Struinen met de boswachter

Wandel op zondag 1 oktober tussen 

11.00 en 12.30 uur mee met de bos-

wachter over de buitenplaatsen van 

‘s-Graveland. Deze gezinswandeling 

is speciaal voor gezinnen met kinde-

ren vanaf 4 jaar en duurt 1.5 uur. Ga 

samen met de boswachter op ontdek-

kingsreis door de ’s-Gravelandse Bui-

tenplaatsen: Boekesteyn en Schaep en 

Burgh. 

Maak kennis met de uilen

Maak op vrijdag 29 september tussen 

19.30 en 21.30 uur kennis met de ui-

len van Boekesteyn. Ontdek de uilen 

tijdens deze 2 uur durende avondac-

tiviteit voor volwassenen op de bui-

tenplaats Boekesteyn in ’s-Graveland. 

Dankzij de vele oude bomen wonen 

er bosuilen op dit landgoed. Zij gaan 

jagen als het donker wordt. Uilen 

vliegen geruisloos, maar hun roep is 

onmiskenbaar. Aansluitend wandel je 

onder leiding van de boswachter door 

de donkere bossen. 

Ontdek de herfst op Boekesteyn

Wandelen in september en oktober 

door het herfstbos van Boekesteyn. 

Geniet tijdens deze 2 uur durende ac-

tiviteit voor volwassenen van de herfst 

en paddenstoelenpracht op deze bui-

tenplaats in ’s-Graveland. Op zaterdag 

30 september, 14:00 tot 

15:30 u.; zondag 8 okto-

ber van 10:30 tot 12:00 

u.; zaterdag 14 oktober 

van 14:00 tot 15:30 u.; 

zondag 22 oktober van 

10:30 tot 12:00 u.; za-

terdag 28 oktober van 

14:00 tot 15:30 u.

Bewonder Marten 

en Oopjen

Bewonder op zaterdag 

30 september en zon-

dag 15 oktober twee 

bijzondere gasten: Mar-

ten en Oopjen. Na vele omzwervingen 

keren ze voor even op hun oude plekje 

Natuurmonumenten in september/ oktober

Rondwandeling 
Op donderdagmiddag 5 oktober is er 

vanaf 13.30 uur een rondwandeling 

door wandelgids Henk van Rooijen. 

Verzamelen bij de biologische tuinderij 

Land en Bosch; Leeuwenlaan 34. 

Daar is gelegenheid iets te gebruiken. 

Vandaar gaan we deze unieke wandeling 

maken over het Landgoed Hilverbeek 

en een deel van het Spanderswoud. Na 

ca. 1.5 uur zijn we weer terug bij onze 

startplaats. Het is handig om stevige 

schoenen aan te doen. 

Aanmelden is niet nodig. Voor Senver- 

leden is de prijs € 3,50, niet- leden be-

talen € 4,00

Info: Henk van Rooijen 035 6564882

in ‘s-Graveland terug, nu als replica. Luis-

ter naar het verhaal achter de schilderijen 

en wandel met de gids over de buitenplaats

Tijdens de wandeling wordt in woord en 

beeld het verhaal verteld van het park-

landschap toen en nu.

Zaterdag 30 september van 10:00 tot 12:30 

u.; zondag 15 oktober van 10:00 tot 12:30 

uur; 14:00 tot 15:30 u.

Meer info: www.natuurmonumenten.nl/

bcgooienvechtstreek (altijd van tevoren 

reserveren).

NEDERHORST DEN BERG- De Fancy 

Fiddlers laten u op 7 oktober om 

20.15 uur meegenieten van hun ta-

lenten. 

Het ensemble ontstond in 1984 toen 

er een uitwisseling werd georgani-

seerd met Hongarije. Sindsdien tre-

den de Fancy Fiddlers veelvuldig op 

bij zeer diverse gelegenheden en op 

veel verschillende Nederlandse con-

certpodia, waaronder Het Concert-

gebouw, TivoliVredenburg, Muziek-

gebouw aan ’t IJ, maar ook op podia 

door heel Europa (Muziekkapel Ko-

ningin Elisabeth in Waterloo) tot 

zelfs in China. Tijdens hun concerten 

spelen de Fancy Fiddlers composities 

in verschillende bezettingen: van so-

listisch werk tot strijkorkest. De con-

certen zijn met name bedoeld om de 

jonge muziektalenten zoveel mogelijk 

podiumervaring op te laten doen. Uit 

de Fancy Fiddlers zijn al veel solisten 

voortgekomen, die hun weg naar de 

internationale podia hebben gevon-

den, onder wie Janine Jansen, Hebe 

Mensinga, Francien Schatborn en Na-

dia Wijzenbeek.

De Fancy Fiddlers van vandaag spe-

len voor u onder meer muziek van 

Albinoni, Hoffstetter (die in eerste 

instantie toegeschreven werd aan Jo-

seph Haydn), en Grieg. Van de laatste 

componist hoort u de Holbergsuite. 

Grieg gaat met deze suite op een fan-

tastische manier terug in de tijd. Het 

zal zijn tegenstanders verbaasd heb-

ben dat de kleine man in staat was 

dit soort muziek 

te componeren. 

Op meesterlijke 

wijze zet hij in 

de negentiende 

eeuw een suite 

in oude stijl neer, 

compleet met 

alles wat zo’n 

werk in de ze-

ventiende eeuw 

behoorde te hebben.

Kaarten

U kunt kaarten kopen bij Brinkers 

Mode en Lingerie, Dammerweg 1. De 

kaarten kosten € 17,50 per stuk, inclu-

sief programmaboekje en een drankje 

na afloop. U wordt verzocht con-

tant te betalen, pinnen is helaas niet 

mogelijk.U kunt ook kaarten bestellen 

via de website (http://www.concer-

tenopdeberg.nl/ ). Als u via de website 

kaarten bestelt, liggen deze 30 minu-

ten voor aanvang van het concert op 

naam klaar bij de ingang van de kerk.

Jong strijkerstalent in Willibrordkerk
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Na een kwartier stond het al 

0-3 en alle keren werd er ge-

scoord vanuit een standaard-

situatie. ASV ‘65 begon dus 

veel te slap aan dit duel. De 

ruststand brak aan met een 

1-4 achterstand. 

Na de rust kwamen de Anke-

veners goed terug. Ze brachten 

de stand op 3-4 en kregen zelfs 

een kans op de gelijkmaker, 

maar het zou teveel van het 

goede geweest zijn.

De Bussummers maakte de 

3-5 en de wedstrijd was defi-

nitief gespeeld. Uiteindelijk 

werd het nog 3-6. Yoeri Tol, 

Sherrick Krind en Ferrinho 

maakten de doelpunten aan 

Ankeveense zijde. Onbegrij-

pelijk dat ASV ‘65 in de com-

petitie- ouverture de wedstrijd 

compleet weg gaf in het eerste 

kwartier. 

JO19 verslaat Muiderberg 

De JO19 dat dit seizoen ge-

traind wordt door Dick Blom 

was duidelijk een maatje te 

groot voor Muiderberg. De 

rust brak aan met een 5-0 

voorsprong. Uiteindelijk had-

den het dubbele cijfers moeten 

worden, maar de score bleef 

steken op 9-0. Doelpunten-

makers waren Julian Bouius 

3x, Bram Schouten 2x, Jordi 

Souverijn 2x, Matthijs van de 

Riet en Michel Heus. Oscar 

Schouten die samen met Dick 

de coaching doet had wel een 

zeer brede grijns na afloop.

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest van AW 

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

NEDERHORST DEN BERG- 

Vrijdagavond 22 septem-

ber was het zover. Heren- 1 

van Volleybal Vereniging 

Nederhorst opende het nieu-

we seizoen tijdens een thuis-

wedstrijd in nieuwe shirts. 

Shirts gesponsord door het 

plaatselijke bedrijf Berko van 

Lucia Hogenberg. Heel erg blij 

zijn de volleyballers met de 

betrokkenheid van Lucia als 

ouder bij de vereniging en nu 

ook als shirtsponsor.

Dankjewel, Lucia.  De heren 

hebben de eerste stap gezet 

om mee te doen aan het kam-

pioenschap. De thuiswedstrijd 

werd met een keurige 3-1 

winst afgesloten.

Berko sponsort Heren-1

Sport

Sportservice ‘t Gooi gaat van-

af 18 september verder onder 

de naam Team Sportservice ’t 

Gooi. Daarom lanceert Team 

Sportservice ’t Gooi ook een 

nieuwe website: www.team-

sportservice.nl/gooi/.  

De missie van Team Sportser-

vice ‘t Gooi is alle inwoners van 

de gemeente te laten profite-

ren van de positieve effecten 

van sporten en bewegen. De 

medewerkers organiseren in 

opdracht van gemeentes vele 

sport- en beweegprojecten voor 

jong en oud, voor mensen met 

en zonder beperking. 

Momenteel geeft het team uit-

voering aan het gemeentelijk 

sportbeleid van Wijdemeren en 

Hilversum. Dankzij de gemeen-

telijke regionale samenwerking 

op het gebied van aangepast 

sporten, kan iedereen met vra-

gen over het sporten voor men-

sen met een beperking bij ons 

terecht.  Inwoners die willen 

gaan sporten of bewegen, maar 

geen idee hebben welke moge-

lijkheden er zijn, kunnen gerust 

eens contact opnemen met een 

van de medewerkers. Zij weten 

alles van het actuele sportaan-

bod in Wijdemeren en Hilver-

sum en van de hele regio daar 

waar het gaat om sporten voor 

mensen met een beperking. 

Meer weten

U kunt contact opnemen met 

Eduard van Winsen, regioco-

ordinator Team Sportservice ’t 

Gooi via 06-53479874 of Evan-

Winsen@sportservicehetgooi.

nl. Neem ook eens een kijkje 

op onze nieuwe website: www.

teamsportservice.nl/gooi/. 

Team Sportservice ‘t Gooi
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De goede reeks wedstrijden in de 

bekercompetitie heeft ’s-Graveland 

geen gevolg gegeven. Met het 

slordige spel wist het fris spelende 

Amersfoortse Amsvorde wel raad 

met een 0-1 voorsprong tot gevolg. 

Nadat de wedstrijd meer in evenwicht 

was gekomen en ’s-Graveland wat mo-

gelijkheden kreeg om op gelijke hoogte 

te komen, zorgde de tweede gele kaart 

(en dus uitsluiting) van Vincent van 

Vuure ervoor dat de kansen daarop 

minder werden. Amsvorde kwam niet 

meer in gevaar en liep uit naar een 0-3 

overwinning.  

Senioren

Zaterdag- 2 heeft het competitiedebuut 

opgeluisterd met een klinkende 2-5 

overwinning op Hertha. De seizoenou-

verture van VR1 verliep minder voor-

spoedig 0-5 verlies tegen Odysseus  

VR5. Het 2e won ruim van HDS met 

5-0 en kende samen met het 3e (2-1 

winst) een goede competitiestart. Het 

4e en 35+ lukten dat niet en verloren.

Jeugd onder 19

JO19-1 boekte met het 2-2 gelijke spel 

tegen Altius JO19-1 een prima resul-

taat. JO19-2 keek bij rust nog tegen een 

1-2 achterstand aan, maar boog dat nu 

rust om naar een 6-3 overwinning op 

NVC JO19-3. MO19-1 kende 

een zware middag in Utrecht 

bij Sporting MO19-1 en verloor 

ruim (9-0).

Speeltuin geopend

Tijdens de zeer gezellige bar-

becue voor vrijwilligers afgelopen 

zaterdag is de vorig jaar al in gebruik 

genomen speeltuin officieel geopend. 

De vrijwilligerscommissie had een 

prijsvraag uitgeschreven om de speel-

tuin een naam te geven. Over ongeveer 

20 inzendingen moest een deskundige 

jury (de maandagploeg die de speeltuin 

heeft gerealiseerd) zich buigen. Op het 

door Sem Steenvoorden onthulde bord 

stond ‘Smurfentuin’. 

4x4 toernooi in herfstvakantie

Naast de Schalke ’04 auf Toernee-trainings-

dag (opgeven kan nog via onze site www.

svsgraveland.com) kan de jeugd van 6 tot 

en met 15 jaar ook weer meedoen aan het 

4x4 toernooi. Dit wordt georganiseerd op 

donderdag 26 oktober. Binnenkort meer 

informatie. 

Nieuws Club 4711
Uitslag herfstcompeti-

tie biljarten (zaterdag-

poule)

23 sept.: Mw. T. Bos (10 

pt.), J. Vrijburg (10 pt.), 

M. Zieleman (6 pt.), W. Clements (4 pt.), 

J. van Greuningen (4 pt.), Mw. D. Gia-

varra (2 pt.)

Uitslag onderlinge competitie BV 

Overmeer

21 sept.: J. Kloosterman-M. v.d. Velden 

0-3, W. Lam-W. Clements 3-0, H. Stalen-

hoef-P. van ‘t Klooster 1-3

Programma

Donderdag 28 sept. 19.30 uur: onder-

linge competitie BV Overmeer, zaterdag 

30 sept. 16.00 uur: maandtoernooi bil-

jarten, maandag 2 okt. 19.30 uur: herfst-

competitie biljarten

Openingstijden bar (ook voor niet-

leden) + contactgegevens

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den 

Berg, tel. 06.20.40.80.58

Nederhorst heeft het afgelopen 

weekend uitgebreid stilgestaan bij 

het 50- jarig jubileum van de vereni-

ging. Geen competitieverplichting 

voor de vereniging dus.

Het begon allemaal op donderdag-

avond met een overvol clubgebouw 

waar er door een kleine 140 personen 

op diverse manieren gekaart of gepo-

kerd kon worden. Vanaf 21.30 uur be-

trad de Amsterdamse volkszangeres 

Coby van Dam het podium en wist de 

zaal met oer- Hollandse nummers en 

Amsterdamse humor volledig mee te 

krijgen. Vrijdagavond stond in het te-

ken van het Groots Bergs Voetbaldic-

tee. 

Zaterdag stond voor het grootste ge-

deelte in het teken van de jeugd. Er was 

van alles te doen op het mooie Meer-

zicht waaronder de Ajaxvrouwen clinic 

en het bubble voetbal voor de oudere 

jeugd. Zaterdagavond werd de prijs 

getrokken van een voetbalreis voor 

twee personen. Jeugdspeler Mauran 

Dolman werd de gelukkige en mag een 

reis gaan maken naar een van de bui-

tenlandse competities. Het overvolle 

clubgebouw werd die avond vermaakt 

met een spetterend optreden van Fus-

box en DJ Steelz die naast muziek op 

het loungeterras ook de pauze invulde 

in het avondprogramma.

Zondagochtend was voor veel Bergers 

zwaar maar na 3 dagen konden de se-

nioren ook nog wat laten zien. Aan 35+ 

voetbal, voetvolley en darts kon wor-

den meegedaan. Vanaf 16.00 uur was 

er het officiële gedeelte met een reünie 

en receptie. Opnieuw was de opkomst 

overweldigend en had wethouder sport 

Sandra van Rijkom lovende worden 

Weinig voetbal, veel feest bij Nederhorst
over de vereniging en het belang hiervan 

voor de kern Wijdemeren. Nadat voorzit-

ter Gerhard Otten zijn woordje had ge-

daan, werden een negental leden door het 

bestuur in het zonnetje gezet vanwege hun 

50- jarig lidmaatschap. Ook een daverend 

applaus voor de feestcommissie.  

Nederhorst in 3e klasse

Voor Nederhorst-1 en alle overige teams 

start komend weekend de competitie. Het 

1e debuteert in de 3e klasse met een thuis-

wedstrijd tegen Zwaluwen Utrecht. Aan-

vang 14.00 uur. Wij zijn allemaal benieuwd 

of de bergers ook op dit niveau mee kun-

nen komen.

Meer info: 

www.vvnederhorst.org of op facebook.

‘s- GRAVELAND- Schalke 04 auf 

Tournee komt ook naar deze regio. 

In de herfstvakantie worden onder 

begeleiding van Schalke 04- trai-

ners voetbaldagen georganiseerd 

bij S.V. ’s-Graveland.  

Er is keuze uit een dag trainen (23 

oktober) of een dag trainen plus een 

stadiontour bij de Veltins Arena in 

Gelsenkirchen. Voor één dag betaal je 

€59,95 en voor twee dagen met stadi-

onbezoek: 99 euro. 

Deelnemers krijgen een lunch en ont-

vangen een officieel Schalke 04 T-shirt!  

Meer informatie:  

http://schalkeauftournee.nl/schalke-

auf-tournee-sgraveland/ 

FC Schalke 04 kommt nach ‘s-Graveland

Voetballen in ’s-Graveland 

Onherkenbaar bij competitiestart

NEDERHORST DEN BERG- Het nieu-

we seizoen is weer start gegaan bij 

de Rijvereniging Nederhorst op de 

manege van Stal Laanhoeve aan de 

Meerlaan.

Door: Cees Stalenhoef  

Er hadden zich 19 deelnemers aange-

meld  in deze groep, startende klasse 

N. Deze deelnemers dorsten de strijd 

al aan, zo vlak na de vakantie. Jury-

voorzitter Annemarie van Rijn en haar 

schrijfster Britty v/d Bosch begonnen 

eerst met het jureren van de 11 deel-

nemers in de N1 – groep. Best een pit-

tige opgave om uit de goed uitgevoerde 

proeven de beste deelnemer kiezen. 

Om 12 uur vond de prijsuitreiking 

plaats, nadat ook de 8 deelnemers in de 

klasse N2 hun proef hadden afgelegd.

Je mag starten in de N2, als je voldoen-

de winstpunten in de N1 hebt behaald. 

Winstpunten worden berekend naar je 

score die je krijgt voor elke proef die je 

rijdt. Als je 4 winstpunten hebt behaald, 

mag je starten in de N2.

De uitslag bij de N1 was als volgt:1. 

Emma de Graaf op Pollie met 110,5 

pnt; 2. Bernou Overweel op Nador met 

109 pnt; 3. Emmy van Gelder op Joy 

met 107 pnt.

De 8 deelnemers in de N2 klasse zorg-

den eveneens voor een spannende 

strijd. Het leverde uiteindelijk het vol-

gende resultaat op: 1. Alicia v/d Bos 

op Joy met 113,5 pnt; 2. Roos Warnier 

op Held met 111,5 pnt; 3. Phlox Koop-

mans op Pollie met 110 pnt.

Weer hartelijk dank aan de ringmees-

ter Jolanda van de Akker, wedstrijdse-

cretaris Monique Veldhuijzen, de jury 

en de vele voorlezers van de proef. Op 

naar de volgende wedstrijd.

Rijvereniging Nederhorst

N-dressuurwedstrijden op de Laanhoeve
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NEDERHORST DEN BERG 

– Dat Avance en VBO ruim 

50 jaar geleden tot VV 

Nederhorst werden samen-

gevoegd moge genoegzaam 

bekend zijn. Dat gouden 

jubileum wilden de Bergers 

ook uitgebreid vieren met 

vier dagen feest. Het optre-

den van ex- topvoetballer 

Andy van der Meijde met 

een dictee over de 50-jarige 

geschiedenis was een van de 

hoogtepunten. 

Op vrijdagavond is de tot Am-

sterdams bruin café omgeto-

verde kantine stampvol. Met 

de grachtenpanden op de ach-

tergrond scharen de toeschou-

wers zich aan ronde tafels met 

een pers en lege vellen papier. 

Opvallend veel jongeren wil-

len hun orthografische kennis 

testen, maar er zitten ook een 

paar doorgewinterde spellings-

liefhebbers in het publiek. Een 

bijdehante Mauran vraagt of 

Andy wel kan lezen. Daarmee 

is meteen de toon gezet, want 

Andy moet hakkelend en sto-

tend de zinnen vanaf papier 

voorlezen. Hij speelt de voet-

baller met weinig opleiding die 

het woord ‘palmares’ niet kent, 

maar gelukkig is zijn maatje 

Thijs Slegers van de partij om 

hem terzijde te staan. Deze 

ex-redacteur van Voetbal In-

ternational schreef de best-

seller ‘Geen Genade’ over het 

aangrijpende leven van Van 

der Meijde. De heren maken 

er een mooie show van, pre-

cies wat de voetballers willen. 

Tussendoor leer je ook nog wat 

over de wetenswaardigheden 

van Nederhorst, opgeschre-

ven door Gerard Baar, Jan en 

Gert Hagen. Als Andy voor de 

zoveelste keer een woord niet 

kan uitspreken, pept hij de 

zaal op om ‘Gerard bedankt’ 

te schreeuwen. De sfeer wordt 

steeds beter als hij de ene na de 

andere anekdote over zijn car-

rière vertelt. Hoe hij als jochie 

uit Arnhem bij het grote Ajax 

in aanraking kwam met grote 

jongens als Zlatan Ibrahimovic, 

een vriend die ook het voor-

woord van zijn boek schreef. 

Hoe hij tot zijn 21e nooit een 

druppel alcohol dronk, om dat 

daarna dubbel en dwars in te 

halen. Veel zuipen, snuiven en 

sexen. Een talent dat langzaam 

maar zeker steeds dieper in de 

goot raakte. De totaal onver-

wachte verkoop aan Inter Mi-

laan in 2003 leek een voorbeeld 

van mensenhandel waarbij de 

speler van het ene op het ande-

re moment zijn tas kon pakken. 

Of de overgang naar Everton 

waar hij aanvankelijk 45.000 

euro per week verdiende om 

er een landhuis met golfbaan 

te kopen. Hij speelde daar in 

vier seizoenen welgeteld 14 

wedstrijden. “De duurste speler 

per minuut” had Thijs Slegers 

uitgerekend. Op een bepaald 

moment realiseerde hij zich dat 

zijn cocaïneverslaving het ein-

de zou betekenen. Even werd 

het serieus tussen alle kwink-

slagen door toen hij de zaal 

bekende dat hij domme keuzes 

in zijn leven had gemaakt. Zijn 

dochters liet hij in de steek, veel 

privé ellende. 

De zinnen liepen door, eindi-

gend met het kampioenschap 

naar de 3e klasse. De jury keek 

in rap tempo de teksten na. 

Niet geheel onverwacht werd 

Anneke Hilhorst eerste. Zij 

ontving een gesigneerd exem-

plaar van Andy’s boek. Waarna 

de formatie Aya op muzikale 

wijze een vervolg bracht op een 

paar hilarische uurtjes.  

Achterpagina DOOR:  HERMAN STUIJVER

Afgelopen weken werd er hard gewerkt 
aan de rotonde bij de Gooilandseweg 

(N236) en de Dammerweg. Wandelaars 
en fietsers konden al gebruik maken van de nieuwe 

moderne Vechtbrug die naast de oude brug is geplaatst.

Wijdemeren in Beeld

Hilarische uurtjes 
met Andy’s dictee

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

H.W. van Mesdaglaan 1, Ned. den Berg

Deze in 2012 geheel gemoderniseerde hoekwoning met ste-
nen berging en achterom ligt op  loopafstand van de historische 
dorpskern en is technisch in uitstekende staat. Achtertuin op het 
westen. Woonopp. 107 m2. 

Vraagprijs € 269.500,- k.k. 

        

NIEUW

Machineweg 4, Nederhorst den Berg

Deze zeer royale 2^1 kap woning met een woonopp. van maar 
liefst 160 m2 heeft meer dan genoeg potentie om er een echt 
“home” van te maken. Ramen en kozijnen vernieuwd met kiep-/
kantel constructie, dubbel glas, buitenschilderwerk aug. 2017. 
Perceelsopp. 331 m2. 

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

NIEUW




